
لنیل
  اآلخرة سعادتي الدنیا و

  داد الراجي عفو ربھ وموالهإع
  السراجيبن أحمد قاسم بن حسن بن قاسم 

  آمین معفى اهللا عنھم آمین اللھ



  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مدخل

ة   . القراءة كنت دائمًا أفكر عند  د المطالع امالتي      . عن اداتي ومع ع عب د جمی ل عن ب
  سیما عند أداء الصالة جماعة في المسجد. الدینیة والدنیویة 

  .صارت أوقاتي كلھا تفكیر

  !!عماذا أفكر یاترى ؟

  أفكر العن خیال ووسوسة شیطان

لم    أنما أفك ل مس ھ ك ر فی ن عن       ,ر فیما یجب أن یفك ل یمع رآن أو یسمعھ ب رأ الق د یق
  قراءتھ أو سماعھ أو تدبره

  ]24:محمد[ ﴾َأَفَلا َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَھا﴿

  ]17:القمر[ ﴾َوَلَقْد َیسَّْرَنا اْلُقْرَآَن ِللذِّْكِر َفَھْل ِمْن ُمدَِّكٍر﴿

ر              ا أفك روا فیم ألھم ھل فك ن السلف ألس ین م ى الماض ري إل ي تفكی ر ف إذًا أنا أطی
  !فیھ؟

  !ھل تدبروا وأمعنوا النظر في أیات الكتاب العزیز؟

  .قد بحثت وتتبعت وسألت التاریخ وتحققت فوجدت خیرا

ل      ث وس وا فأبح ل حقق روا ب وا وفك روا وأمعن د نظ دتھم ق ھم  «وج ي قصص إن ف
  .وكانت تلك إجابتھم .»عبرة

  فكن أنت عزیزي القارئ معي في الفكرة, لكنني في عصر لم أجد ذلك

  !!أنت معي في الفكرة؟فھل 

اَرٌة   ﴿كیف أكون معك ولم أعرف أمرًا أو أجد خلَّة ؟  نَّْفَس َلَأمَّ َوَما ُأَبرُِّئ َنْفِسي ِإنَّ ال
  ]53:یوسف[ ﴾ِبالسُّوِء ِإلَّا َما َرِحَم َربِّي

ھ      . أما الخلة فال سبیل الیھا فھي نقص ومذمة: قلت ا تجد ب ذلك م ن إذا أردت ب ولك
  .لیكفال ع, فرصة للفھم

  .فھیا ھیا لنسیر معًا في طریق تعرفنا األمر كلھ ونجد الفرصة

  ولنبدأ الحقیقة لنفھم ذلك كلھ بتمھید تساءالت

  تساءالت

  !!أخبرونا عن دینكم ھل أنتم علیھ أم أنھا لبسة؟: یا أمة اإلسالم

  .بلى إنھا للبسة وأي لبسة

  الحق بالباطلأخشى أن تشابھ أھل الكتاب حینما ألبسو على الناس أمر 



ونَ        ﴿ ُتْم َتْعَلُم قَّ َوَأْن وَن اْلَح ِل َوَتْكُتُم قَّ ِباْلَباِط وَن اْلَح َم َتْلِبُس اِب ِل َل اْلِكَت ا َأْھ آل [﴾َی
  ]71:عمران

  !!ألیس في القرآن الكریم ما یكشف كل شبھة ویذھب أي لبسة؟

  بلى واهللا. بلى واهللا . بلى 

  ]9:اإلسراء[ ﴾ِللَِّتي ِھَي َأْقَوُمِإنَّ َھَذا اْلُقْرَآَن َیْھِدي ﴿

  ]18:القیامة[ ﴾َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرَآَنُھ﴿

ِلِحیَن﴿ َر اْلُمْص یُع َأْج ا ُنِض ا َل َلاَة ِإنَّ اُموا الصَّ اِب َوَأَق ُكوَن ِباْلِكَت ِذیَن ُیَمسِّ  ﴾َوالَّ
  ]170:األعراف[

  ]2, 1:البقرة[﴾ ِلْلُمتَِّقیَن الم َذِلَك اْلِكَتاُب َلا َرْیَب ِفیِھ ُھًدى﴿

  ]120:ھود[ ﴾َوَجاَءَك ِفي َھِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنیَن﴿

  ]1:إبراھیم[ ﴾الر ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْیَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر﴿

َتِقیًما   ﴿ َراِطي ُمْس َذا ِص ِبیِلھِ      َوَأنَّ َھ ْن َس ْم َع رََّق ِبُك ُبَل َفَتَف وا السُّ ا َتتَِّبُع اتَِّبُعوُه َوَل  ﴾َف
  ]153:األنعام[

  آیات عظیمة لكننا أعرضنا عنھا

كیف أعرضنا عن التشریع اإللھي والدستور الخالد الذي ال نستطیع أن نحیا الحیاة 
  الحیاة التي ترضي ربنا جل جاللھ إال بھ, السعیدة 

  منھج الخالد والكالم الرباني لم یكن عن قرأتھإعراضنا عن ال

  لم تكن الشكوى النبویة باإلعراض عن قراءتھ

  ]30:الفرقان[ ﴾َوَقاَل الرَُّسوُل َیا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َھَذا اْلُقْرَآَن َمْھُجوًرا﴿

  فعن أي شيء إذًا؟؟

  إننا أعرضنا عن التطبیق عن العمل بما فیھ

  من األیات القرانیة المباركة التي فیھا الھدى والنور كل ما قرأنا أیة

  بل نرى أنھا أیة تلزم غیرنا, الننظر أننا المخاطبون بھا

  فإذا تدبرت أیة نقمت على المسلمین عدم العمل بھا

  !ھل أنت عملت بھذه األیھ حتى وجھت المالم على غیرك؟؟: ولنسأل الناقم

ت تحتاج إلى الكثیر من الناس عند تطبیقھا ال ھذه األیة أو األیا: فیجیب علینا بقولھ
رد الواحد    ا الف در علیھ ا   , یق ا أن معظمھ ل ربم ات -ب وازم والة   -أي األی ن ل ي م ھ

  .األمر



ر    , كل فرد من األفراد ھكذا یوجھ اللوم إلى غیره: نجیب علیھ بقولنا ذا عذر غی فھ
ى   ثًال عل ذ م ھ نأخ ع جوانب یر بجمی ر التقص ا س ح لن ن لیتض ول ولك وم  مقب ذا الل ھ

  الجماعي

  مثل یلزم الخاص والعام

ر     , بآیة واخدة لیتحتم علینا الخطاب نضرب مثًال ل أم وأن كل مسلم مسئول عن ك
  لم یعمل بھ أو نھي لم یتجنبھ

الى    ول اهللا تع ي ق ك ف اِم      ﴿وذل ى َطَع وَن َعَل ا َتَحاضُّ یَم َوَل وَن اْلَیِت ا ُتْكِرُم ْل َل ا َب َكلَّ
  ]18, 17:الفجر[ ﴾اْلِمْسِكیِن

  لنناقش الفرد الواحد عنھا! ھل طبقنا ھذه األیة؟

  !!واھتمیت بأمره أو شأنھ؟, ھل أعنَت المسكین

. دع عنك البعید. جارك الجائع, جارك الضعیف, جارك المریض, جارك المسكین
  !!!ھل طبقَت ھذه األیة في ھذه المواقف؟

  !ھل من جواب؟

  ..,الأستطیع, وحدي أن أعین ضعیفًالیس من جواب إال أنني ال أستطیع 

  كل واحد منا یدبر نفسھ وحالھ وأھلھ. مسكین ضعیف, وأنا مثُلُھ. كیف یكون ذلك

  .إذًا فالجمیع ھكذا یتقاعسون عن العمل

  كیف التستطیع إعانة المسكین إذا كان مریضًا أو عند حاجَة أو حائحة

  !وقضاء حاجتھ؟ أتتركھ وھو جارك بل ھو أخوك المسلم الذي یجب إعانتھ

ا     . أنا ال أستطیع وحدي: الزال الناقم ُمصرًا على قولھ ة كم ذه األی ا بھ لست مخاطب
  .قلُت لك

  تأمل أخي المؤمن ستجد أن األیة قد أرشدت إلى الحل القویم لو تأملت: قلت

ِكینِ   ﴿إنھا تقول  اِم اْلِمْس ى َطَع ك    ﴾َوَلا َتَحاضُّوَن َعَل ي تنظر إلی ك , فھ ن    وأن دك ل وح
  تطیع أن تخدم غیرك من المساكینتس

وأن تدعوا , لكنھا توجھك بأن تقوم بما تستطیع وھو أن تحض على طعام المسكین
و بالیسیر    ة ول , الناس وتحضھم على فعل الخیر فتدفعھم جمیعًا أو غالبًا إلى اإلعان

  فمن القلیل خیر كثیر بالبركة العظیمة

  !!ألیس كذلك؟. فأنت إذًا مستطیع

موجھٌة إلیك وإلى كل شخص مسلم یؤمن أن ھذا القرآن من عند اهللا أنزلھ إن األیة 
  .اهللا على رسولھ

  .فعلیك أن تقوم بواجبك لتجد خیرًا بالنصح واإلرشاد

  .وستالحظ أن دیننا الحنیف قد عالج األوضاع كلھا وحل المشاكل بأسرھا



  "وھو األمر بالمعروف والنھي عن المنكر", وذلك بالنصح

ود * ا     نع ر م ي نفك ا والت دث عنھ ي نتح رة الت ى الفك دون إل لمون الموح ا المس أیھ
  !!ھي؟

  .لكننا نتسأل قبل ذلك

  !ھل تكفي الصالة والصیام ونحوھما؟

  !!ھل اإلھتمام كلھ لیس إال أداء تلك فقط

  ھل طلب العلم الشریف یكفینا أن نتعلمھ فحسب؟

  !!!أي ال نستطیع أن نعمل بما علمنا

  منا ولكن عند اإلجابة علیھاتساءالت كثیرة تھ

ول اهللا      :نق اط ب ن اإلرتب دف م ل الھ یامنا ب التنا وص ن ص دف م م الھ د أن نفھ الب
  سبحانھ بھذه الواجبات

  الحل عزیزي

الحل ھو أن الصالة والصیام وسائر الواجبات العظیمة التي كلفنا : عزیزي القارئ
ا    و, حتمًا بأدائھا ال تدوم وتظل على ممر العصور واألزمان ال كم ى األجی تصل إل

  »األمر بالمعرف والنھي عن المنكر«أمر اهللا إال إذا حافظنا علیھا بواجب 

  لماذا؟. ذلك ھو الحل

  ألنھما أمران عظیمان ودعامتان للدین أكیدتان

  لنبغض في اهللا, لنحب في اهللا, لنكون إخوة متحابین في اهللا. نجتمع لكل صالة

  .لمشاكلنا كلھا سیما مایھم أمر الدینلنوجد حًال , لیسأل بعضنا عن بعض

ین           دعامتین العظیمت ھ إال إذا استشعر بوجوب ال ذا حال ن ھ ون مم ن یك لكن الحل ل
  وھما األمر بالمعروف والنھي عن المنكر المخوف

  فھیا لنقل الحق ولو كان مرا

ذابین  ع أھل الصدق       , نترك الكذب ونتجنب الك ون م ا   ﴿نتحرى الصدق ونك ا َأیَُّھ َی
  ]119:التوبة[ ﴾یَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُكوُنوا َمَع الصَّاِدِقیَنالَِّذ

داً     ر ج ائم كبی لي الص ب المص َت أن واج ذا عرف َت ھ إذا اعترف یم , ف ره عظ , وأم
  .وشأنھ خطیر

  

  سبب اإلستخالف

ھ     ة دین ا إلقام ألن اهللا سبحانھ إنما استخلف اإلنسان على األرض التي خلقھا وھیئھ
  ]123:طھ[ ﴾َفَمِن اتََّبَع ُھَداَي َفَلا َیِضلُّ َوَلا َیْشَقى﴿الحنیف قال جل شأنھ 



َأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّھْم ِفي اْل﴿
ْوِفھِ    ِد َخ ْن َبْع ا  الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِھْم َوَلُیَمكَِّننَّ َلُھْم ِدیَنُھُم الَِّذي اْرَتَضى َلُھْم َوَلُیَبدَِّلنَُّھْم ِم ْم َأْمًن

  ]55:النور[ ﴾َیْعُبُدوَنِني َلا ُیْشِرُكوَن ِبي َشْیًئا

ھ داود   ال اهللا لنبی اكَ ﴿وق ا َجَعْلَن اْلَحقِّ      ِإنَّ اِس ِب ْیَن النَّ اْحُكْم َب َأْرِض َف ي اْل ًة ِف  ﴾َخِلیَف
  ]26:ص[

ِدي  ﴿وقال اهللا لنبیھ إبراھیم  ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّیَِّتي َقاَل َلا َیَناُل َعْھ
  ]124:البقرة[ ﴾الظَّاِلِمیَن

ة   , ما لم یكونوا ظالمین وأعطا ذریتھ , فأعطاه اهللا العھد وھو اإلستخالف  ال والی ف
ن اهللا م م الھم ألن اهللا   , لھ ذا ح ان ھ لمین إذا ك ن المس د م ة أح ي ذم م ف د لھ والعھ

  ]56:الذاریات[ ﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن﴿استخلفھم لعبادتھ 

ي ح    اھا ویلق ان أن ال یتحاش ًا ك لم أی ى المس ب عل ة یج ایا مھم ذه قض ى ھ ا عل بلھ
  غاربھا ویتجنب شأنھا لیكن َأمرًا بالمعروف ناٍه عن منكر

  نداء لألمة

  ماھو الحل؟؟: أمة اإلسالم

  وفلسطین في عذاب وقتل وأسر في ضیاع من قبل الصھاینة

  والعراق محتلة من قبل أمریكا وإسرائیل

  الكفار ملٌل مختلفة تتحد على إبادة اإلسالم, النصارى, الیھود

  غیر القرآن, دیانة جدیدة غیر دیانة اإلسالمعلى انتحال 

  »اإلرھاب«ذلك ھو الداء المسمى بـ 

  لماذا؟    لماذا؟     لماذا؟

ول  َن       ﴿ألن اهللا یق َآِخَرِة ِم ي اْل َو ِف ُھ َوُھ َل ِمْن ْن ُیْقَب ا َفَل َلاِم ِدیًن َر اْلِإْس ِغ َغْی ْن َیْبَت َوَم
  ]85:آل عمران[ ﴾اْلَخاِسِریَن

ل       , نداء اإلسالم إلى أھلھألن الجھاد ھو  ى ك دمرة عل و الصرخة الم رآن ھ ألن الق
  على كل كافر مشرك, ظالم باغ

  إذا كان القرآن بأیدي المسلمین فلن نستطیع استبعادھم: قالوا أو یقولون

  أو استعمارھم لماذا؟

ن   ھ دی ى الشھامة      , ألن زة إل ى الع دعوا إل رآن ی ھ ق ة   , ألن َل ﴿ال خضوع وال ذل َوَجَع
  ]40:التوبة[﴾ الَِّذیَن َكَفُروا السُّْفَلى َوَكِلَمُة اللَِّھ ِھَي اْلُعْلَیا َكِلَمَة

  یدعوھم إلى الشھادة وإلى دار ھي دار الكرامة

  ما الفارق

  فارق بعید وسلم صعب شدید بین من یدعوا إلى دنیا غراره وزخارف فتانھ 



  .دار األبدیة والبقاءإلى , إلى دار الخلود والنعیم, وبین من یدعوا إلى دار مقیم

ھ  افرین بقول ال الك ف ح ا أن اهللا وص اٍة﴾وبینم ى َحَی اِس َعَل َرَص النَّ َدنَُّھْم َأْح  ﴿َوَلَتِج
  ]96:البقرة[

ال     ا فق ل نكرھ اٍة﴾  لم یقل على الحیاة ب ى َحَی ن        ﴿َعَل اة أو م ا یسمى حی ل م لتشمل ك
  ....شأنھ الحیاة فھم یكرھون الموت ألن الحیاة ستنتھي وھكذا

  حیاة ال ھم فیھا وال تعب , وبین المؤمن الذي یرید حیاة ال تنتھي

ا  ول اهللا فیھ اة یق ى﴿حی ٌر َوَأْبَق َآِخَرُة َخْی ى[ ﴾َواْل َي ﴿ ]17:األعل َآِخَرَة َلِھ دَّاَر اْل َوِإنَّ ال
  ]64:العنكبوت[ ﴾اْلَحَیَواُن

ال         ث ق ع األخرة حی ي البحور م ا ف ویحذر اهللا المؤمن من الدنیا وزینتھا مقارنًا لھ
لٌ      ﴿ ا َقِلی َآِخَرِة ِإلَّ ي اْل دُّْنَیا ِف اِة ال اُع اْلَحَی ا َمَت َآِخَرِة َفَم َن اْل دُّْنَیا ِم اِة ال یُتْم ِباْلَحَی  ﴾َأَرِض
  ]38:التوبة[

  .ھكذا یعلمنا القرآن. ...لقد سمى الحیاة لعبًا ولھوًا في أكثر من آیة 

  »الشھادة«لقد حبب اهللا عباده المؤمنین وأولیائھ المتقین إلى نیل 

  وأعد لمن نالھا أعلى وأنبل وأسمى دور الكرامة

ر ارق كبی اك ف ین  , إذًا ھن ا وب ارق بینن ا الف ف لن د وص الى وق د اهللا تع ا لنج ل إنن ب
لطا  ز س ول ع م بق اء معھ ال اللق دائنا ح م أع ذین ھ ھ ال ا ﴿نھ أعدائ ْأَلُموَن َكَم ِإنَُّھْم َی َف

  ]104:النساء[ ﴾َتْأَلُموَن

  ھذا أمر الجدال فیھ ولكن إذا استوینا في األلم ففي أي شيء یكون الفارق؟؟

  ]104:النساء[ ﴾َوَتْرُجوَن ِمَن اللَِّھ َما َلا َیْرُجوَن﴿ یوضحھ عز وجل بقولھ

م     . ھذا ھو الفارق  ة أعدَّھا لك ون الجن ا مؤمن م  ھدفكم ی دفھم    , ربك ا أعداء اهللا فھ أم
  .وقد انتھت بقتلھم والقضاء علیھم, ھي الحیاة الدنیا

ھ    ي قول ْأَلُمونَ    ﴿وفي ھذا الفارق یتضح لنا أن ف ا َت ْأَلُموَن َكَم ِإنَُّھْم َی ًا واضحًا    ﴾َف فارق
م    ألمھم ألنك فإذا كانت أجسامكم وأحوالكم كلھا تتأثر بالقتال فتتألم لكن ألمكم لیس ك

اتھم      ترجو یفقد معنوی ألمھم س م ف ا ھ ن من ذلك ثوابًا وفوزًا وشھادة وحیاة أبدیة وأم
ة  , ألن ھدفھم أصبح خاسرًا  ى النھای ذلك    , وحیاتھم قد أوشكت عل ؤمن ب زداد الم فی

  ھمة وقوة والعدو إلى الخسران والدمار واإلنھیار

  .لو تأملنا ذلك لعرفنا واجبنا

  .المیة محتلة من قبل الكافر المشركما صارت دولة إس, لو عرفنا, لو فھمنا

  وغیرھا.... لما أخذوا فلسطین والعراق وأفغانستان , لما سادوا

  بل صارت الدول األخرى مستھدفة بل مھددة باإلحتالل باإلستعباد لماذا؟؟

  .عن القیام بھ, تخلوا عن الحفاظ علیھ, ألن المسلمین تركوا دینھم



أموالھ     بیل اهللا ب ي س اد ف روا بالجھ ھم أم وًرا    ﴿م وأنفس ا ُكُف اِس ِإلَّ ُر النَّ َأَبى َأْكَث  ﴾َف
  ]50:الفرقان[

  لما ابتعدوا عن تعلیم كتاب اهللا وحكمھ ذلو وانھاروا واستعبدھم عدوھم وھذا

  ]17:ھود[ ﴾َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا ُیْؤِمُنوَن﴿قد حرمھ دینھم علیھم 

لطانھ      ز س ھ وع ل جالل ا ج ول اهللا ربن ف یق ویًا كی مع س م نس ُھ  ﴿أل َل اللَّ ْن َیْجَع َوَل
  ]141:النساء[ ﴾ِلْلَكاِفِریَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیًلا

ا     ي حرمھ ق الت والذي نالحظھ أن الكافرین قد وجدوا السبیل فدخلوا فما ھذه الطری
  اهللا تعالى علیھم؟؟؟

!  

  وامنع للكافرین على عباده وأولیائھ المؤمنین حقًاإنما حرم اهللا السیطرة 

  ألن المؤمن لن و لن یسیطر علیھ كافر ال یكون ذلك أبدا

  ,نحملھ في البطاقة, لكننا تركنا الدین وصرنا نلبسھ لبسة فقط

  صار اإلسالم اسمًا والقرآن رسمًا

  علینالم نحل ما أحل اهللا ونحرم ما حرمھ , ذلك أننا تركنا طریق اإلسالم

ا افترض اهللا    بل أطماع الدنیا جعلتنا نحل ألنفسنا الحرام ونزینھ ونمتنع عن أداء م
ي عن     المعروف والنھ علینا من الجھاد في سبیلھ والذي یدخل تحت مسماه األمر ب

  المنكر المخوف 

افرین   ة الك ا   , فلذلك صرنا تحت والی د تسلطوا علین ًا     , لق ل دؤب افر یعم یظل الك وس
  »أبیدوا أھلھ,, أبیدوا القرآن ,, أبیدوا اإلسالم«تھ وھي على إنجاح مھم

  ﴿َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا﴾. سمعًا وطاعھ: ونحن نقول لھم

  ﴿َسِمْعَنا َوَعَصْیَنا﴾: ونحن نقول لدیننا اإلسالمي

  !!عجب العجاب!! ھل أمرنا بھذا؟

  !!!ھل نحن مؤمنون؟

ھ      نحن لو تناھینا عن الفساد وأنھینا المن: أمة اإلسالم ا فی ا وقعن ا فیم ا وقعن كرات لم
و الخسران       ك ھ رة وذل دنیا واألخ فیوشك أن یصیبنا اهللا بعذاب من عنده ونخسر ال

  المبین

  ]141:النساء[﴿َوَلْن َیْجَعَل اللَُّھ ِلْلَكاِفِریَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیًلا﴾ وإن لم تكن االیة 

ا ك       لط علین ن یس أن اهللا ل ي ب ار إلھ ا إخب أ فإنھ ى    إنش افر عل لط الك ن یتس افر ول
ولي    ان الق ق باإلیم ار متعل م األخب ھ ألن ذلك لط علی نھم تس و دی إذا ترك ؤمنین ف الم

ن  . الفعلي العملي التطبیقي فھذا راجع إلینا إذًا فلنستح من اهللا حق الحیاء ونحفظ دی
ل أن یحل             ا قب نقم بواجبن ى فل دار األخرة ةاألول ي ال ھ نسعد ف افظ علی اإلسالم ونح



یم  علی اهللا   –نا عذاب مق اذ ب الفة      -والعی م الس ا حل االم َرًة﴾   كم َك َلِعْب ي َذِل آل [ ﴿ِإنَّ ِف
  ]13:عمران

  !إلى من األمر والنھي؟
  ال زلنا نكرر األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

لم         رد مس ل ف ى ك ر واجب عل , یخاف اهللا , الن األمر بالمعروف والنھي عن المنك
  .ویتقھ

  !ھذا األمر والنھي؟ولكن إلى من یتوجھ 

  .یجب توجیھ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر إلى كل من َحاَف عن الطریق

  .إلى الرعیة, إلى الرأي, إلى الصغیر، إلى الكبیر

ن     ي ع المعروف والنھ ر ب ي األم دًا ف لم أح َب المس وز أن یجتن ل ال یج ن ب ال یمك
  .المنكر

  روف والنھي عن المنكر ھم الوالةوأولى الناس الذین نتبادر إلیھم باألمر بالمع

  ھم الذین تحملوا على كاھلھم أمور المسلمین

  فبصالحھم صالح المسلمین وإقامة الدین

  .وبفسادھم فساد األمة وضیاع الدین وكثرة المضلین

ق    ار الح ون أنص ا ونك ع كلمتن المین أن نجم اف اهللا رب الع لمین نخ ا كمس فواجبن
  .نا على أكمل وجھفبذلك سنقوم بواجب, ودعاًة للدین

  .فإن قمنا بھذا الواجب استطعنا تبلیغ األمم كلھا منھاج دیننا الحنیف

  .وأن ندعوھم إلى الدخول في اإلسالم, نستطیع أن نغزوا الكافرین

, وبیضة اإلسالم محفوظة مصونة   , والكفار والمشركین فلن ولن یستطیعوا غزونا
  لیس لالغي والظالم العنید فیھا أي شوكة

  ]8:المنافقون[﴿َوِللَِّھ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِھ َوِلْلُمْؤِمِنیَن﴾ بل 

  ]139:النساء[ ﴾َفِإنَّ اْلِعزََّة ِللَِّھ َجِمیًعا﴿ ]3:الزمر[ ﴿َأَلا ِللَِّھ الدِّیُن اْلَخاِلُص﴾

ا عز وجل       : ھناك أحبة اإلسالم وحراس العقیدة ول ربن ى ق ْن  سنفھم سویًا معن ﴿َوَل
  ]141:النساء[ِلْلَكاِفِریَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیًلا﴾  َیْجَعَل اللَُّھ

ون   »لن«سنفھم أن اهللا لن یطلق أداة  ا مؤمن ى   , التي تفید التأبید إال ألنن ا عل حافظن
ر      اء والمنك ن الفحش دنا ع ر وأبتع ا عن المنك المعروف ونھین ا ب ا وأمرن ا , دینن وھن

  .یتحقق الوعد بھذه الحمایة اإللھیة الربانیة

ق  ل وتطبی ذا دون أي عم رآن ھك م الق الم ورس ا اإلس ا , أم بل كلھ ل الس بیل ب فالس
  مفتحة أمام المشركین الغادرین الخائنین



  .رُه في نقاط یسیرةویمل قارئھ فسنختص, طول بحثنا ھذاولئال ی

  تذكیر للذاكرة بأدلة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر: األول

  األسباب حل القتل والقتال وبیان : الثاني

  ثناء اهللا على القائمین بالدین: الثالث

  شبھ قد تعارض ھذه القاعدة الدینیة المتینة: الرابع

    



  الفصل األول
  تذكیر للذاكرة بأدلة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

المعروف      ر ب ى وجوب األم إن الكتاب المنزل علینا قد نص نصوصات قاطعة عل
  .والنھي عن المنكر

ھ  –الصادق المصدوق ونبینا  ى آل ذلك وحذرنا عن      -صلوات اهللا علیھ وعل ا ب أمرن
  .الترك لھاتین الدعامتین

القرآن            ذكیر وإال ف ك كت ن ذل رآن لنأخذ شطرًا م ة الق ان وأحب ھ إخوة اإلیم ا ھی فھی
  الكریم قد كمل ھذا الجانب وحث علیھ وال یمكننا الحصر لمن تأمل

  آیات قرآنیة
اْلَمْعُروِف        ﴿َوقال عز من قائل علیما  ْأُمُروَن ِب ِر َوَی ى اْلَخْی ْدُعوَن ِإَل ٌة َی ْنُكْم ُأمَّ ْلَتُكْن ِم

  ]104:آل عمران[ َوَیْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن﴾

ا    ل حكیم ن قائ ز م ال ع اْلَمْعُروِف    ﴿وق ْأُمُروَن ِب اِس َت ْت ِللنَّ ٍة ُأْخِرَج َر ُأمَّ ُتْم َخْی ُكْن
  ]110:آل عمران[ ﴾َتْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھَو

ْأُمُرُھْم  ﴿ -صلوات اهللا علیھ وعلى آلھ–وقال اهللا یخاطب أھل الكتاب ویصف نبینا  َی
ْیِھُم      رُِّم َعَل اِت َوُیَح ُم الطَّیَِّب ُع   ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھاُھْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُیِحلُّ َلُھ َث َوَیَض اْلَخَباِئ

ُروُه        زَُّروُه َوَنَص ِھ َوَع وا ِب ِذیَن َآَمُن ْیِھْم َفالَّ ْت َعَل ي َكاَن اَل الَِّت َرُھْم َواْلَأْغَل ْنُھْم ِإْص َع
  ]157:األعراف[ ﴾َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُھ ُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن

ؤ    ھ الم فات أولیائ ي ص ال اهللا ف ْأُمُروَن   ﴿منین وق َآِخِر َوَی ْوِم اْل ِھ َواْلَی وَن ِباللَّ ُیْؤِمُن
اِلِحینَ         َن الصَّ َك ِم َراِت َوُأوَلِئ ي اْلَخْی اِرُعوَن ِف ِر َوُیَس ِن اْلُمْنَك  ﴾ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھْوَن َع

  ]114:آل عمران[

ز وجل  ھ ع فھم بقول ُھْم ﴿ویص اُت َبْعُض وَن َواْلُمْؤِمَن ْأُمُروَن َواْلُمْؤِمُن ٍض َی اُء َبْع َأْوِلَی
َھ      وَن اللَّ اَة َوُیِطیُع وَن الزََّك َلاَة َوُیْؤُت وَن الصَّ ِر َوُیِقیُم ِن اْلُمْنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَیْنَھ ِب

  ]71:التوبة[ ﴾َوَرُسوَلُھ ُأوَلِئَك َسَیْرَحُمُھُم اللَُّھ ِإنَّ اللََّھ َعِزیٌز َحِكیٌم

ُروا      الَِّذیَن ﴿ویقول عز وجل  اَة َوَأَم ُوا الزََّك َلاَة َوَآَت اُموا الصَّ ِإْن َمكَّنَّاُھْم ِفي اْلَأْرِض َأَق
  ]41:الحج[﴾ ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِللَِّھ َعاِقَبُة اْلُأُموِر

ى        -علیھ السالم –ووصف اهللا لقمان  اه اهللا عل ة ماحك ھ المبارك ة ومن حكم بالحكم
يَّ َأِقِم الصََّلاَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَھ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك َیا ُبَن﴿لسانھ 

  ]17:لقمان[ ﴾ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلُأُموِر

د          اد الب ر جھ ن المنك المعروف والنھي ع ر ب ى أن األم ففي ھذه األیة إرشاد ھام إل
ل  ھ وأعظم المصائب ھي        على اإلنسان أن یتحمل ویصبر على ك زل ب مصیبة تن

  .ھذه ھي الحكمة وھذا ھو الدین, القتل فال یبالي ویمضي كما أمر



ُروٍف َأْو    ویقول اهللا سبحانھ  َدَقٍة َأْو َمْع َر ِبَص ﴿َلا َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُھْم ِإلَّا َمْن َأَم
ا﴾       ِإْصَلاٍح َبْیَن النَّاِس َوَمْن َیْفَعْل َذِلَك  ًرا َعِظیًم ِھ َأْج ْوَف ُنْؤِتی ِھ َفَس اِة اللَّ اَء َمْرَض  اْبِتَغ

  ]114:النساء[

الى  بحانھ وتع ال اهللا س اِھِلیَن﴿وق ِن اْلَج ِرضْ َع اْلُعْرِف َوَأْع ْر ِب َو َوْأُم ِذ اْلَعْف  ﴾ُخ
  ]199:األعراف[

  أي وأمر بالمعروف ﴿َوْأُمْر ِباْلُعْرِف﴾ومعنى 

َن    َوَمْن ﴿وقال اهللا سبحانھ  ي ِم اَل ِإنَِّن َأْحَسُن َقْوًلا ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَِّھ َوَعِمَل َصاِلًحا َوَق
  ]33:فصلت[ ﴾اْلُمْسِلِمیَن

ْئَس       ﴿وقال تعالى  ْحَت َلِب ُم السُّ ِإْثَم َوَأْكِلِھ ْوِلِھُم اْل ْن َق َلْوَلا َیْنَھاُھُم الرَّبَّاِنیُّوَن َواْلَأْحَباُر َع
  ]63:المائدة[ ﴾َیْصَنُعوَنَما َكاُنوا 

  وغیر ذلك من األیات 

  آیات قرآنیھ تذم من لم یقم بھذا الواجب 

ْوَن   ﴿ قال اهللا سبحانھ  اْلُمْنَكِر َوَیْنَھ اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُھْم ِمْن َبْعٍض َیْأُمُروَن ِب
وا     ِدَیُھْم َنُس وَن َأْی ُروِف َوَیْقِبُض ِن اْلَمْع ُقونَ   َع ُم اْلَفاِس اِفِقیَن ُھ َیُھْم ِإنَّ اْلُمَن َھ َفَنِس  ﴾اللَّ

]67:التوبة[

ول     ا یق ك حینم ن ذل ر م ذمھم أكث ِھ     ﴿ وی ِد ِمیَثاِق ْن َبْع ِھ ِم َد اللَّ وَن َعْھ ِذیَن َیْنُقُض الَّ
َك         َأْرِض ُأوَلِئ ي اْل ُدوَن ِف َل َوُیْفِس ِھ َأْن ُیوَص ُھ ِب ُرونَ  َوَیْقَطُعوَن َما َأَمَر اللَّ ُم اْلَخاِس ﴾ ُھ

]27:البقرة[

ُھ     ﴿  وقال اهللا سبحانھ َر اللَّ ا َأَم وَن َم َوالَِّذیَن َیْنُقُضوَن َعْھَد اللَِّھ ِمْن َبْعِد ِمیَثاِقِھ َوَیْقَطُع
]25:الرعد[ ﴾ِبِھ َأْن ُیوَصَل َوُیْفِسُدوَن ِفي اْلَأْرِض ُأوَلِئَك َلُھُم اللَّْعَنُة َوَلُھْم ُسوُء الدَّاِر

  -صلوات اهللا علیھم–ویكفینا ما ذم اهللا بھ بني إسرائیل على ألسنة أنبیائھ 

ِن           ى اْب اِن َداُووَد َوِعیَس ى ِلَس َراِئیَل َعَل ي ِإْس ْن َبِن ُروا ِم ِذیَن َكَف فقال سبحانھ ﴿ ُلِعَن الَّ
نْ        اَھْوَن َع ا َیَتَن اُنوا َل ُدوَن َك اُنوا َیْعَت ْوا َوَك ا      َمْرَیَم َذِلَك ِبَما َعَص ْئَس َم وُه َلِب ٍر َفَعُل ُمْنَك

]79-78: المائدة[َكاُنوا َیْفَعُلوَن﴾ 

ن   ي ع المعروف والنھ ر ب ن األم ھم ع ركھم وتقاعس بب ت م بس ذب اهللا األم د ع ولق
  المنكر 

  وحفظ أممًا بسبب نھیھم عن الفحشاء والمنكر

ھ  ى نبی ى اهللا إل د أوح ون«وق ن ن ع ب نھم   »یوش ف م ة أل ھ مائ ن قوم ذب م ھ مع أن
اً  ال         , أربعون ألف ا فق م ستون آلف اقي وھ ألھ عن الب ون المعاصي فس انوا ال  : یعمل ك

  )1(...ینھونھم عن المنكر

                                          

وروى نحو ذلك أبو داوود في سننھ عن بعض بني إسرائیل ثم تلى ﴿ُلِعَن الَِّذیَن َكَفُروا , في نھج البالغة) ع(وقد ذكر ذلك أمیر المؤمنین علي  )1(
الخ األیات...ِمْن َبِني ِإْسَراِئیَل



َن           اَن ِم ا َك زة والطول ﴿ َفَلْوَل ول ذي الع ي الوجوب ق ھذا ومن األیات الصریحة ف
ْنُھْم     اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلو َبِقیٍَّة َیْنَھ ا ِم ْن َأْنَجْیَن ا ِممَّ ْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َقِلیًل

ٍم     َرى ِبُظْل َك اْلُق َواتََّبَع الَِّذیَن َظَلُموا َما ُأْتِرُفوا ِفیِھ َوَكاُنوا ُمْجِرِمیَن َوَما َكاَن َربَُّك ِلُیْھِل
]117-116: ھود[َوَأْھُلَھا ُمْصِلُحوَن﴾ 

  نب من ینھى عن الفساد من عذابھ بل جعلھم مصلحین في عباده فترى أن اهللا ج

ذُِّبُھْم      ومن ذلك قولھ تعالى ﴿ ْم َأْو ُمَع ُھ ُمْھِلُكُھ ا اللَّ َوِإْذ َقاَلْت ُأمٌَّة ِمْنُھْم ِلَم َتِعُظوَن َقْوًم
وَن َفَلمَّ         ْم َیتَُّق ْم َوَلَعلَُّھ ى َربُِّك ِذَرًة ِإَل اُلوا َمْع ِدیًدا َق ا      َعَذاًبا َش ِھ َأْنَجْیَن ُروا ِب ا ُذكِّ وا َم ا َنُس

ُقوَن﴾       اُنوا َیْفُس ا َك یٍس ِبَم َذاٍب َبِئ وا ِبَع ِذیَن َظَلُم ْذَنا الَّ وِء َوَأَخ ِن السُّ ْوَن َع ِذیَن َیْنَھ الَّ
]165-164:األعراف[

  -:األحادیث النبویة

ال   *  یھم السالم ق أمرن لت : روى اإلمام األعظم زید بن علي عن أبائھ عن علي عل
ال      اركم ف دعوا خی بالمعروف ولتنھون عن المنكر أو لیسلطن اهللا علیكم شراركم فی

  .یستجاب لھم

  )2(-صلى اهللا علیھ وآلھ–وھو مرفوع عن النبي 

رحم      «وعن النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم قال *  ر وی وقر الكبی م ی ن ل لیس منا م
امع      »الصغیر ویأمر بالمعروف وینھ عن المنكر ي الج وي ف د اهللا العل رواه أبو عب

  )3(.الكافي وھو في اإلعتصام

ل      «قال  -صلى اهللا علیھ وآلھ–وعن النبي *  وم یعم ي ق ین ظھران ان ب أیما رجل ك
  »فیھم المعاصي فال یأخذوا على یدیھ إال أوشك أن یعمھم اهللا بعقاب

م        ن القاس د ب ام محم الي ورواه اإلم ي األم ب ف و طال ام أب ي   رواه اإلم ي ف الرس
  مجموعھ

افي وأخره     : قال في اإلعتصام امع الك ي الج م اهللا    «ھو ف وه إال عمھ دروا أن ینھ فق
  )1(ھـ.أ »بعقاب

رى  «صلوات اهللا علیھ وآلھ –وھو قولھ خبر عظیم وحدیث خطیر *  الیحل لعین ت
  »أو تنصرف«وفي لفظ » اهللا یعصى فتطرف حتى تغیر أو تنتقل

                                          

فة وأصول األحكام لإلمام أحمد بن سلیمان وفي في األحكام واإلمام أبو طالب في األمالي وھو في حقائق المعر) ع(رواه اإلمام الھادي  )2(
  الشافي لألمیر الحسین 

أخرجھ البزار والطبراني في األوسط عن ابي ھریرة ثم : وأخرج نحوه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا والسیوطي في الجامع الصغیر وقال
  حسنھ

  وذكر المناوي أن الخطیب أخرجھ
الخ وذكر إخراجھ عن ابن ماجھ عن عائشة ثم ذكر صححھ »...مروا بالمعروف«ورواه السیوطي بلفظ 

  ورواه السیوطي في الجامع الصغیر وأخرجھ أحمد والترمذي عن ابن عباس )3(
  .حسن غریب: وقال الترمذي

وحسنھ السیوطي في جامعھ
لعنھم «في الحلیة عن عمر وفي أخره ونحوه أخرج أبو نعیم , أخرجھ ابن مردویھ عن ابي بكر وعن ابن عباس وابن النجار عن جریر: قلت )1(

  »اهللا على لسان أنبیائھم ثم عمھم البالء
» مجمع الزوائد«ھذا وأخرجھ الطیالسي وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والطبراني في الكبیر األوسط والبیھقي والمقدسي والھیثمي في 

عن عبد اهللا بن جریر



ي  نده ف اهللا بس ور ب افي    رواه المنص امع الك ي الج وي ف د اهللا العل و عب افي واب الش
  والمتوكل على اهللا في حقائق المعرفة واألمیر في الشفاء

ھ –وعنھ *  ال   -صلوات اهللا وسالمھ علیھ وآل المعروف ولتنھون عن     «ق أمرن ب لت
ى   رنھ عل را أو لتقص ق أط ى الح ھ عل الم ولتأطرن دي الظ ى ی ذن عل ر ولتأخ المنك

  )2(ام محمد بن القاسم الرسيرواه اإلم »الحق قصرا

ي       *  ھ عن النب عید الخدري رضي اهللا عن ي س ن اب ھ  –ع ھ وآل لى اهللا علی ال  -ص ق
ھ             « م یستطع فبقلب إن ل انھ ف م یستطع فبلس إن ل ده ف ره بی رًا فلیغی نكم منك من رآى م

  )3(رواه اإلمام محمد بن القاسم الرسي في مجموعھ »وذلك أضعف اإلیمان

ن     لم من حدیث اب ال رسول اهللا      وأخرج مس ال ق ھ   –مسعود ق ھ وآل  -صلى اهللا علی
ون وأصحاب            « ھ حواری ن أمت ان م ي إال ك ة قبل ي أم الى ف ھ اهللا تع ي بعث ما من نب

ون    , یأخذون بسنتھ ویقتدون بأمره ا ال یفعل ون م ثم إنھا تخلف من بعده خلوف یقول
ؤمن و م ده فھ دھم بی ن جاھ أمرون فم ا ال ی ون م انھ ف, ویفعل دھم بلس ن جاھ و وم ھ

ؤمن   , مؤمن و م ھ فھ ة خردل      , ومن جاھدھم بقلب ان حب ن اإلیم ك م یس وراء ذل  »ل
  وقد أخرجھ أحمد بن حنبل في المسند وغیره

ون    « -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم–وعنھ *  ا تعرف أمرونكم بم سیكون علیكم أمراء ی
  »ویعملون ما تنكرون فلیس ألولئك علیكم طاعة

ن الصامت       ادة ب یبة عن عب ي ش ي     , رواه ابن اب ر والطبران ن جری ونحوه روى اب
ان     «والحاكم وأخرج ابو نعیم والدیلمي من حدیث ابن مسعود  ي أخر الزم ون ف یك

  »قوم یحضرون السلطان فیحكمون بغیر حكم اهللا وال ینھونھ فعلیھم لعنة اهللا

ام         ي الج ا ف ر مم اب وسأختص ذا الب ي ھ رة ف ث كثی ض  واألحادی غیر بع ع الص
  األحادیث

إن من أمتي قومًا یعطون مثل أجور   «قال  -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم–عن النبي 
  .رواه أحمد في المسند وحسنھ السیوطي »أولھم ینكرون المنكر

ي    لم    –وعن ابي ھریرة عن النب ھ وس ھ وآل ال   -صلى اهللا علی ي   «ق إذا عظمت أمت
ة اإلسالم   ر       وإذا , الدنیا نزعة منھا ھیب المعروف والنھي عن المنك ر ب تركت األم

  رواه الحكیم الترمذي »حرمة بركة الوحي

  .رواه ابن أبي الدنیا: وقال العراقي

ب     *  ي طال ن اب ي ب ي   ) ع(وعن أمیر المؤمنین عل ن النب ھ    –ع ھ وآل صلى اهللا علی
لم ال -وس ع«: ق اد أرب ي   : الجھ دق ف ر والص ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب األم

                                          

وما بعدھا وأخرجھ الترمذي وحسنھ وابن ماجة وعبد الرزاق وابن حمید وابن جریر ) 4/121،122(ورواه أبو داود في سننھ بعدة طرق  )2(
  .وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشیخ وابن مردویھ والبیھقي في الشعب والطبراني عن ابن مسعود بألفاظ متقاربھ

وأخرجھ عبد بن حمید عن معاذ بن جبل
ود والترمذي والنسائي واللفظ المتقدم لفظ روایة مسلم وأخرجھ السیوطي في الجامع وأحمد بن حنبل وصححھ أخرجھ البخاري ومسلم وأبو دا )3(

أخرجھ أحمد ) ع(السیوطي وأخرجھ الطیالسي وعبد بن حمید والبیھقي في سننھ وأبو یعلى في مسنده ولھ شاھد من كالم أمیر المؤمنین علي 
.والبیھقي وعبد الرزاق في مصنفھ



بر واطن الص ق, م نئان الفاس یوطي    »وش ز الس ة ورم ي الحلی یم ف و نع ھ أب أخرج
  لحسنھ

ھ كالم حسن             ننقلھ ول ًا س یم كالم ن الق دیث عن اب ذا الح ونقل المناوي في شرح ھ
  .سیأتي إن شاء اهللا

  ).ع(ونقل المناوي روایتھ عن الدیلمي عن علي 

وأفقھم في دین خیر الناس أمَرؤھم : قال -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم–وعن النبي * 
  )1(.وأنھاھم عن المنكر وأوصلھم للرحم, اهللا وأتقاھم هللا

ل       رة وأن أھ ي األخ روف ف ل المع م أھ دنیا ھ ي ال روف ف ل المع اء أن أھ د ج وق
  وغیر ذلك كثیر جدا. المنكر في الدنیا ھم أھل المنكر في األخرة

بقولھ صلوات نكتفي منھا , وأخبار شھیرة, وقد ورد في النصیحة للخلق أثار كثیرة
  »رأس الدین النصیحة«اهللا علیھ وآلھ 

  »أال إن الدین النصیحة, أال إن الدین النصیحة«ورد بلفظ : قلت

  لمن؟: قلنا

ال  لم –فق ھ وس ھ وآل لى اهللا علی لمین  : ص ة المس ھ والئم ھ ولكتاب ولھ ولدین هللا ولرس
  »وعامتھم

  

  )1(»وألئمة المسلمین وللمسلمین عامة«وفي لفظ 

ًا من حدیث            *  ل مرفوع ن جب اذ ب د عن مع ن حمی د ب ھ یوشك   «ھذا وأخرج عب إن
  »السلطان والقرآن أن یقتتال ویتفرقا

ھ  ره   «ومن م بغی م ولھ م بحك ون لك یكم والة یحكم یكون عل ھ س وھم , إن إن أطعتم ف
  »أضلوكم وإن عصیتموھم قتلوكم

  قالوا یا رسول اهللا فكیف بنا إذا أدركنا ذلك

وا كأصحا  : قال ى الخشب      تكون وا عل ي   , ب عیسى نشروا بالمناشیر ورفع موت ف
  »طاعة اهللا خیر من حیاة في معصیة

ھ       ي نھایت ھ وف ر بطول ر الخب م ذك المعروف «ث أمرون ب ر    لت ن المنك ون ع وتنھ
  .الخ....الظالم ولتأخذنَّ على ید

  )2(.وقد تقدم

                                          

  اه أحمد في المسند والطبراني في الكبیر وصححھ السیوطيرو )1(
رجال أحمد ثقات وفي بعض كالم ال یضر اھـ: قال الھیثمي في مجمع الزوائد

رواه الطبراني في األوسط عن ثوبان وصححھ السیوطي في الجامع الصغیر )1(
وھذا الخبر بطولھ أخرجھ عبد بن حمید عن معاذ وأخرجھ أیضا والحكیم الترمذي وأبو یعلي والطبراني والحاكم والبیھقي عن ابن مسعود،  )2(

.وكما قدمنا ذلك وهللا الحمد ولھ المنھ



  تواتر األحادیث

ي    ھذا وساق المقبلي في اآلبحاث المسددة نحو سبعین  ي ف ر أعن حدیثًا في ھذا األم
ھ        ال فی ر وق المعروف والنھي عن المنك ذا    ): 326ص (األمر ب ي ھ ث ف واألحادی

  المعنى كثیرة جدًاقد تطول ذكرھا فھي متواترة معنى بال شك اھـ

  إجماع األمة على الوجوب

دمھا         ة متق اع األم ل إجم ك دلی ل إلی نة ننق وبعد زیادة ألدلة من الكتاب وصحیح الس
  رھا على وجوب األمر بالمعروف والنھي عن المنكرومتأخ

ن الصحابة        , وإن ثمَّ مخالف فھو شاذ ھ م اع علی دم اإلجم ھ لتق ھ وال رأی ال یقبل قول
  .وألنھ ال یتعد بخالفھ, والتابعین ثم من سائر المسلمین

  .وذلك بّین في كتب األمة من موالف ومخالف وهللا الحمد والمنة

ي األمر بالمعروف والنھي عن المنكر في جمیع األحوال  نسلم اإلجماع ف: قد یقال 
  اإل أنھ ال یجوز بالخروج على والة األمر

م  ال لھ ب : فیق رف عجی دیدة , تص ة ش ر اهللا    , ومخالف ي أم و ف ن ھ ل مم ال تحص
  إنما ممن ھو في دینھ في ریب وال حول وال قوة إال باهللا, ورسولھ مستقیم

الخی     ر ب دم وجوب األم ور      وقد بینا فیما تق ى والة أم رات إل ي عن المنك رات والنھ
  .المسلمین إذھم أولى بھذه المھمات

ي         ي الفصل األت اء اهللا ف زم إن ش ا یل ّین م ولكنني سأترك ھنا النقاش وأوضحھ وأب
  »حوار مع شبھة اإلجماع«والذي بعده وتحت عنوان 

زة   ك والع ة والمل ھ الربوبی ن ل أذن مم واب ب ھ الص اظر وج ح للن اك یتض وھن
  .والسلطان القاھر وھو اهللا األول واألخر والباطن والظاھر

  الفصل الثاني
  حل القتل والقتال وبیان األسباب

  مدخل 

ي  ي أود أن تشاركني   , من ھنا عزیزي القارئ ستتضح لك الفكرة التي تراودن والت
  .فیھا

  .ولكنھا لم تتضح بعد كاملة إال إذا أجرینا عملة تطبیقیة ولنشاھد ذلك بأنفسنا

ن    ى دی ھ إل ائم ب اج الق ي یحت ر الت ن األم ر م ن المنك ي ع المعروف والنھ األمر ب ف
  .وحزم في لین وشجاعة وإقدام

دین ورة ال ي ص ك ھ الف, تل ة وإت ن محب ئ ع ي تنب ر , الت اذ والمثی ع للش وقم
  .لإلختالف

  كیف ذلك؟



ھ    دل فی ره ویب أو أراد , ذلك أن الدین مقدم على غیره فمن أراد أن یمس الدین ویغی
  إظھار المنكر وجب ردعھ وقمعھ

  لشقھ عصى المسلمین بتغییر أحكام الدین أو إظھار أي المنكرات

  .ء إلى الفواحش المحرمات وھكذاأو الدعا

المعروف             ر ب ي األم ا ف رات وأم ب الخی رات وتجن ل المنك ي فع و ف فشق العصا ھ
  جمع للكلمة وتوحید للصف والنھي عن المنكر فھذا

  المحرمة تفكیك للصف وشق للعصافالمنكرات والفواحش 

  ]1:الطالق[﴿َوِتْلَك ُحُدوُد اللَِّھ َوَمْن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّھ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُھ﴾ 

  ]229:البقرة[﴿ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّھ َفَلا َتْعَتُدوَھا﴾ 

ة   ر الربانی ا   , وھكذا إخوة اإلیمان یتجلى لنا تنفیذ األوام رات وظھورھ ع المنك , ومن
  قطعا, حتمًا, وجوبًا

  فھل إراقة الدماء جائزة لتغییر المنكر أم ال؟

  بعدما سمعت من األیات واألحادیث, سؤال قیم وجیھ

  .واستشعرت بالواجب المتحتم علیك

  .لكنني سأطلعك على أدلة الحل وتوضیحھا

  .فلنتأمل جمیعًا ذلك بعین بصیرة وإنصاف, وبیان الحل والحرمة

  حل الدماء وتحریمھا

ُذوُھْم  أحلَّ اهللا دماء المشركین قطعًا فقال  فقد ﴿اْقُتُلوا اْلُمْشِرِكیَن َحْیُث َوَجْدُتُموُھْم َوُخ
وا        اَة َفَخلُّ ُوا الزََّك َلاَة َوَآَت اُموا الصَّ اُبوا َوَأَق َواْحُصُروُھْم َواْقُعُدوا َلُھْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن َت

  ]5:التوبة[یٌم﴾ َسِبیَلُھْم ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِح

]4:محمد[وقال سبحانھ ﴿َفِإَذا َلِقیُتُم الَِّذیَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقاِب﴾ 

ن     ة م ر آی والمھم أن الكافر سواء كان یھودیًا أو نصرانیا أو غیره من مللھم أو أنك
أو نحو  -صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم–كتاب اهللا أو سب اهللا تعالى أو رسول اهللا 

ك   ة  ذل اء األم دى فقھ ة ل ھ معلوم روط معرف ھ ش یل وفی ل للتفص ذا مح یس ھ ل
  .وعلمائھا

  ومنھا ظلم الظالمین وما بینھ ربنا عز وجل من حل دماء عدوان المعتدین

ن      رى م ا ت ر كم ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ي األم ك ف ل ذل ان ح الزم بی وال
  .وجوب ذلك

  آیات قرآنیة تأمر بقتال الظالمین

بحا ال اهللا س ِرِھْم    ق ى َنْص َھ َعَل وا َوِإنَّ اللَّ َأنَُّھْم ُظِلُم اَتُلوَن ِب ِذیَن ُیَق نھ ﴿ُأِذَن ِللَّ
  ]39:الحج[َلَقِدیٌر﴾



  ]41:الشورى[وقال اهللا تعالى ﴿َوَلَمِن اْنَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِھ َفُأوَلِئَك َما َعَلْیِھْم ِمْن َسِبیٍل﴾

ِر       وقال عز شأنھ ﴿ ِإنََّما السَِّبیُل َعَلى الَّ َأْرِض ِبَغْی ي اْل وَن ِف اَس َوَیْبُغ وَن النَّ ِذیَن َیْظِلُم
  ]42:الشورى[اْلَحقِّ ُأوَلِئَك َلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم﴾ 

  والشك أن ھؤالء ممن یعلن الشھادتین كالمنافقین وقد أنذرھم اهللا بالقتل

  بل أمر وحتم

ي      وَن ِف َرٌض َواْلُمْرِجُف وِبِھْم َم ي ُقُل ِذیَن ِف اِفُقوَن َوالَّ ِھ اْلُمَن ْم َیْنَت ِئْن َل بحانھ ﴿َل ال س فق
ُذوا   وا  اْلَمِدیَنِة َلُنْغِرَینََّك ِبِھْم ُثمَّ َلا ُیَجاِوُروَنَك ِفیَھا ِإلَّا َقِلیًلا َمْلُعوِنیَن َأْیَنَما ُثِقُفوا ُأِخ َوُقتُِّل

ِدیًلا ﴾       َتْقِتیًلا ُس ِھ َتْب نَِّة اللَّ َد ِلُس ْن َتِج ُل َوَل -60:األحزاب [نََّة اللَِّھ ِفي الَِّذیَن َخَلْوا ِمْن َقْب
62[  

  .فھي سنة اهللا أي طریقتھ قد مضت في قتال الظالمین المنافقین وفي وجوب قتالھم

َأیَُّھا ﴿َیا  -صلى اهللا علیھ وآلھ–اإلفضال مخاطبًا لنبیھ  واسمع كیف یقول ذو المن و
یُر﴾   ْئَس اْلَمِص نَُّم َوِب ْأَواُھْم َجَھ ْیِھْم َوَم ْظ َعَل اِفِقیَن َواْغُل اَر َواْلُمَن ِد اْلُكفَّ يُّ َجاِھ النَِّب

  ]9:التحریم[

ؤمنین ونصر           الى وعذَّب الم م اهللا تع م بحك م یحك ب ول م یت فمن كان من ھؤالء ول
ف      ,الظالمین على المظلومین فقد وجب مقاومة ھذا المنكر یھم ووق دى عل إذا اعت ف

  .الظالم أمام فعالھم من تغییر المنكر فقد وجب قتالھ وحل دمھ

  !!یكون كذلك وعلى الوجھ الذي ھنالك وكیف ال

ا     اِتُلوَنُكْم َوَل ِذیَن ُیَق وربنا جلَّ جاللھ یقول في محكم التنزیل ﴿َوَقاِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ الَّ
ا  َھ َل ُدوا ِإنَّ اللَّ ُث  َتْعَت ْن َحْی وُھْم ِم وُھْم َوَأْخِرُج ُث َثِقْفُتُم وُھْم َحْی ِدیَن َواْقُتُل بُّ اْلُمْعَت ُیِح

اِتُلوُكْم فِ   ى ُیَق ِھ  َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوَلا ُتَقاِتُلوُھْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّ ی
اْقُتُلوُھْم كَ   اَتُلوُكْم َف ِإْن َق یٌم﴾      َف وٌر َرِح َھ َغُف ِإنَّ اللَّ ْوا َف ِإِن اْنَتَھ اِفِریَن َف َزاُء اْلَك َذِلَك َج

  ]192-190:البقرة[

  فقد أحل اهللا قتالھم بل قتلھم بسبب اعتدائھم

وقال سبحانھ وتعالى ﴿َفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْیِھ ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْیُكْم َواتَُّقوا 
  ]194:البقرة[اللََّھ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َمَع اْلُمتَِّقیَن﴾ 

ام       ر أحك دي والمغّی الم المعت ودیننا الحنیف ھو دین العزة ال الھوان والخضوع للظ
  كذلك أمرھم ربھم جل وعال بالقتال بسبب اإلعتداء علیھم البغیره, العالمین رب

ھ     ن ل ك م ومن أوضح الدالئل وأقوى البراھین ما فیھ حجة على العالمین یعرف ذل
  أدنى معرفة و تأمل وذلك فیما أحلھ اهللا من دماء الباغین المفسدین

  .ممن یعلنون الشھادتین وكانوا مسلمین

ا﴾     قال اهللا ذو الح ِلُحوا َبْیَنُھَم وا َفَأْص ْؤِمِنیَن اْقَتَتُل َن اْلُم  كم والجبروت ﴿َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِم
  ]9:الحجرات[



ي           ي َتْبِغ اِتُلوا الَِّت ُأْخَرى َفَق ى اْل َداُھَما َعَل ْت ِإْح ِإْن َبَغ ال ﴿َف ثم فصَّل سبحانھ وفرَّق فق
  ]9:الحجرات[َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّھ﴾ 

اَءْت         فقد ِإْن َف ال ﴿َف م ق الى ث ھ تع ى حكم أحل اهللا دم البغاة الظالمین حتى یرجعوا إل
  ]9:الحجرات[َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن﴾ 

ا  ة وسؤددا         ولعمري إن في ھذه األیة م دك وضوحًا ورفع ن یزی ي ویشفي ولك یكف
ى اإلنتصار       مدح اهللا  ؤمنین إل اده الم للمنتصرین من الباغین بل رغب سبحانھ عب

  ]39:الشورى[من الباغین فقال ذو المنة ﴿َوالَِّذیَن ِإَذا َأَصاَبُھُم اْلَبْغُي ُھْم َیْنَتِصُروَن﴾

  ,وكفى بما ذكرنا ولكن زیادة للتبیین بما أعطاني اهللا وسھل إنھ ھو البر الكریم

اده         ألم یأمر اهللا : فأقول ل عب ھ وقت ل أحكام ادا وعطَّ ي األرض فس بقتل من سعى ف
  !!وسماه اهللا محاربًا؟, محاربة اهللا وتجبرًا وظلمًا, المؤمنین

َعْوَن      وَلُھ َوَیْس َھ َوَرُس اِرُبوَن اللَّ وقد حكم ربنا تعالى علیھ بقولھ ﴿ِإنََّما َجَزاُء الَِّذیَن ُیَح
ْوا   ِفي اْلَأْرِض َفَساًدا َأْن ُیَقتَُّلوا  اٍف َأْو ُیْنَف َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم ِمْن ِخَل

  ]33:المائدة[ِمَن اْلَأْرِض َذِلَك َلُھْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَیا َوَلُھْم ِفي اْلَآِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم﴾ 

  يوفیما ذكرنا من األیات ما یقنع وما یكتفي بھ اللبیب الحاذق ویستغن

  مقتطف من األحادیث

ث رسول اهللا      ن أحادی ھ م رات نافع ھ   -ولنقتطف زھرات یانعھ وثم لوات اهللا علی ص
  -وآلھ

لم  -قال رسول اهللا: عن جابر قال) 1( ھ وس ید الشھداء عمي    «صلى اهللا علیھ وآل س
  »حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونھاه فقتلھ

  وھو عند الزیدیة مشھور

ي مناق   ي      وأخرجھ الحاكم ف ي والضیاء المقدسي ورواه الطبران ب الصحابة والیلم
  .عن ابن عباس ورمز السیوطي لصحتھ في الجامع الصغیر

  صحیح: وقال الحاكم

اوي ال المن ا  : )1(ق أنفس م ھ ب رة لمخاطرت ي األخ ھداء ف ید الش ذكور س ل الم والرج
  عنده وھي نفسھ في ذات اهللا تعالى اھـ

ي     ) 2( لم       –عن ابي سعید الخدري عن النب ھ وس ى آل ھ وعل ال   –صلى اهللا علی ق
  »أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمیر جائر«

  ,رواه اإلمام محمد بن القاسم في مجموعھ

  والترمذي عن أبي سعید »كتاب المالحم«وأخرجھ ابن ماجة وأبو داود في سننھ 

                                          

  ]4/121[فیض القدیر )1(



ر وا    ي الكبی ي ف ة        وأخرجھ أحمد والطبران ي أمام ان عن أب ي شعب اإلیم ي ف لبیھق
  الباھلي بنحوه

ن    وأخرجھ أحمد والنسائي والبیھقي في الشعب والضیاء في المختارة عن طارق ب
  شھاب األحمسي وصححھ السیوطي في الجامع الصغیر

اوي   ال المن اض  : ق ي الری ال ف ائي : ق ناد رواه النس ذري    بإس ال المن ذا ق صحیح وك
  فالمتن صحیح اھـ

  إنما أعلَّھ بعضھم بأن في بعض طرقھ عطیة العوفي, لسند صحیح أیضًاوا: قلت

  وھو من ثقات المحدثین األثبات

ھ  , ضعفوه: وقد وھنھ من الحجة فیھ وقالوا فیھ رمي بالتشیع المحمود وقد ترجمة ل
  في غیر ھذا الكتاب بما یكفي

  »ائرأال إن أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان ج«ھذا وقد روي الحدیث بلفظ 

ي   ة للنب ة طویل ي خطب لم  –ف ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ي   -ص د ف ذا أحم د روى ھ وق
  وحسنھ السیوطي, المسند والترمذي والبیھقي في الشعب عن أبي سعید الخدري

عند سلطان  «یتكلم بھا كأمر بمعروف ونھي عن منكر  »كلمة حق«: قال المناوي
  أي ظالم فإن ذلك أفضل من جھاد العدو ألنھ أعظم خطرًا اھـ »جائر

ى       «قال صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ) 3( رى اهللا یعصى فتطرف حت ین ت ال تحل لع
  وقد تقدم »تغّیر أو تنتقل

  .وغیرھا من األحادیث قد تقدمت في أدلة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

لم    صلى اهللا  –عن سھل بن حنیف عن النبي ) 4( ھ وس ھ وآل ال   – علی ن أذل  «ق م
ى أن ینصره    , عنده مؤمن فلم ینصره در عل و یق ى رؤس األشھاد    , وھ ھ اهللا عل أذل

  »یوم القیامة

  وحسنھ السیوطي, رواه أحمد في مسنده

د     ع الزوائ ي مجم ھ         : قال الھیثمي ف ة رجال ھ وھو حسن الحدیث وبقی ن لھیع ھ أب فی
  ثقات اھـ

ن : قلت ا           ابن لھیعھ ھو عبد اهللا ب ھ بم ة ل ت ترجم ة ثب و ثق ھ قاضي مصر وھ لھیع
  »ضیاء األھلھ وبیان األدلة«یدل على أنھ ثقة في كتابي

  فالحدیث صحیح

ال    ) 5( د ق ن زی ول اهللا   : عن سعید ب ال رس لم     –ق ھ وس ھ وآل ا  «: -صلى اهللا علی م
  من قتل في سبیل اهللا: تعدون الشھید فیكم؟ قالوا

  .إن شھداء أمتي إذن لقلیل: قال

  فمن ھم یارسول اهللا؟: قالوا



و شھید     , من قتل دون مالھ فھو شھید: فقال ھ فھ ل دون دم ن قت ل دون   , وم ن قت وم
  »ومن قتل دون أھلھ فھو شھید, دینھ فھو شھید

  رواه اإلمام محمد بن القاسم في مجموعھ واإلمام أبو طالب في أمالیھ

ي   «ورواه أحمد في المسند والترمذي وأبو داود في السنن اب ف ال اللصوص  ب  »قت
  والنسائي وابن حبان في صحیحھ والقضاعي وصححھ السیوطي

  قال السیوطي وھو متواتر اھـ: قال المناوي

ھ  لم   –وعن ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ھید    « -ص و ش ھ فھ ل دون مظلمت ن قت رواه  »م
ي  رِّن المزن ن ُمق وید ب ن س اعي ع د والقض ي وأحم یاء المقدس ائي والض . النس

  .وصححھ السیوطي

  »من قتل دون مالھ فھو شھید« وقد روي ذلك في الصحیحین بلفظ: قلت

  فقد أخرجھ البخاري في المظالم ومسلم في كتاب اإلیمان

ھ إن       ي محل یأتي ف اوي وس ھ المن والبن جریر كالم جید ھنا في قتال الظالم نقلھ عن
  .شاء اهللا تعالى

ھ م  « -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم–قولھ ) 6( ل   من دعا إلى ھدى كان ل ن األجر مث
ن  , أجور من تبعھ الینقص ذلك من أجورھم شیئًا ومن دعا إلى ضاللة كان علیھ م

  »اإلثم مثل آثام من تبعھ الینقص ذلك من أثامھم شیئا

  أخرجھ مسلم واألربعة أھل السنن وأحمد بن حنبل في مسنده وصححھ السیوطي

  ھى عن المنكروھو من األدلة التي تنص على الثناء على من أمر بالمعروف ون

اء         »من دعا إلى ھدى «فقولھ  ر وإحی المعروف والنھي عن المنك ر ب ى األم أي إل
  السنن وتطبیق الكتاب العزیز

احرم اهللا   »من دعا إلى ضاللة«فقولھ  أي إلى البدع وتحریم ما حرم اهللا وتحلیل م
  .والنھي عن المعروف واألمر بالمنكر وتغییر أي حكم من أحكام اهللا

  .ذلك إن شاء اهللا تعالى وسیأتي ذكر

  .والحمد هللا فالروایات كثیرة وأكیدة صحیحة

إذًا قد قدمنا ما یقطع بھ ویقنع كل خصم معاند بنصوص القرآن وصحاح األحادیث 
  النبویة الشریفة

  !فما بقي؟ أو ما تبقى؟

  الشيء سوى التوضیح لشبھٍة تلقى من قبل من یحاول منع ذلك من أھل الشقى

  حوار مع شبھة

  .طاعة ولي األمر وإن كان ظالما: الشبھة األولى



ى والة          ر واجب إال عل ن المنك المعروف والنھي ع ر ب ومعنى ھذه الشبھة أن األم
  !!...ھكذا عندھم تأمل!! األمر فال یجوز

  : ولنناقش معًا ھذه الشبھة لندرك الجواب واضحا وذلك بأن نقول

  طاعتھم واجبة!! ینا طاعتھم؟لو كان الوالة ممن ینھون عن المنكر فھل تجب عل

  ألن الوالة قائمون بذلك!! وإذًا فال یجب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

المنكرات أو    !! وإذا كان ذلك كذلك صح عندنا التعاون مع أھل المنكر روا ب إن أم ف
ر      ول وجوب األم ات المنق أظھروھا فإن الحق الذي تقبلھ العقول ویدل علیھ محكم

المعروف والن  ذلك وال یجب          ب اس ب ى الن م أول والة وھ دي ال ین ی ر ب ھي عن المنك
ن    یھم ع ي نھ وف وف اثتھم الملھ وم وإغ رتھم المظل ي نص والة إال ف ع ال اون م التع

رھم     ل غی والة قب ى ال ك ھي النصیحة    , منكر مخوف فنصیحة السلطة واجبة إل وتل
  ....ألئمة المسلمین

م ال ین الظَّل د والمع م العنی ا الخص د یوافقن واله و وق ذكیر لل وز بالت ول یج د ویق مری
ى المنكر    روا عل وا وأص م یجیب اربتھم إن ل ا مح ان وأم ح باللس َتْكَبُروا بالنص ﴿َواْس

  !!ھكذا قد یقولون. فال یجوز  اْسِتْكَباًرا﴾

دة   والحق أنھ مھما لم یمتنع عن المنكر وجب حربھ وقتالھ وإال فما ھي الفائدة العائ
لم –علینا من حدیث رسول اهللا  ده  « -صلى اهللا علیھ وآلھ وس ره بی دم    »فلیغی د تق وق

  .الحدیث وصحتھ

إن الوا ف والة   : ق ي ال اس ال ف ائر الن ي س ب ف أن  . واج دمناه وب ا ق یھم بم ا عل أجبن
  التفریق بین األدلة من غیر برھان منیر ال یجوز وال یحل

ر اهللا   ادة ألوام دود اهللا والمض ة لح ى المحارب ر عل ن أص واالة  فم د والم اد فق للفس
  .السیما وأن الوالة أولى بذلك, وجب نھیھ ولو بالقتل غضبًا هللا ولرسولھ ممن كان

لم –ویبدوا أن القارئ سیدعي  ول  -سواء سلم أم لم یس ي وجوب     : ویق ل ف اك دلی ھن
  .الطاعة

  ھلم إلى البرھان والبیان فما ذلك الدلیل؟: قلت

ول ة والجالل: یق ول ذي المن تدالل بق ي ﴿ اإلس وَل َوُأوِل وا الرَُّس َھ َوَأِطیُع وا اللَّ َأِطیُع
  ]59:النساء[ ﴾اْلَأْمِر ِمْنُكْم

ا     : قلت ت فیھ ا رأی ا م ول  –ھذه األیة التي أملیتھ ا تق یال  -مم ي     . دل دلیل ف و ال ا ھ فم
  األیة؟

  !تأمل فقد أمر اهللا بطاعة أولي األمر: یقول

اه عن    ھل قال اهللا وأولي األمر وإن كان ظالمًا أو : قلت ر أو ن مخالفًا أو أمرًا بمنك
  .الخ حتى نستدل بھا.......معروف

  من ھم والة األمر



  !الحقیقة أننا لم نفھم من ھم والة األمر؟

الى     ذین استخلفھم اهللا تع ر ال ذین تجب     . إذا عرفنا منھم والة األم نھم ال فسنعرف م
  علینا طاعتھم

ي    ھ ف ام األرض    . األرضإذًا فاسمع لما ذكره اهللا من لوازم في خلیفت م حك ذین ھ ال
  ووالة األمر

اِس     ْیَن النَّ اْحُكْم َب َأْرِض َف ي اْل ًة ِف اَك َخِلیَف ا َجَعْلَن ا َداُووُد ِإنَّ الى﴿ َی بحانھ وتع ال س ق
  ]26:ص[ِباْلَحقِّ َوَلا َتتَِّبِع اْلَھَوى َفُیِضلََّك َعْن َسِبیِل اللَِّھ﴾ 

ا     -صلوات اهللا علیھ وآلھ–وقال اهللا لنبیھ  َأْمِر َفاتَِّبْعَھ َن اْل ﴿ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِریَعٍة ِم
  ]18:الجاثیة[َوَلا َتتَِّبْع َأْھَواَء الَِّذیَن َلا َیْعَلُموَن﴾ 

ُروا           اَة َوَأَم ُوا الزََّك َلاَة َوَآَت اُموا الصَّ َأْرِض َأَق ي اْل اُھْم ِف ِذیَن ِإْن َمكَّنَّ ویقول سبحانھ ﴿الَّ
  ]41:الحج[َنَھْوا َعِن اْلُمْنَكِر﴾ ِباْلَمْعُروِف َو

ال عز    وھذه شروطھم الواجبة في خالفة األرض وشرط العلم والفھم والشجاعة فق
  ]247:البقرة[سلطانھ وذلَّ أعدائھ﴿َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم﴾ 

  ]124:البقرة[ ﴾عز سلطانھ ﴿ َلا َیَناُل َعْھِدي الظَّاِلِمیَن وقال 

فوالة المسلمین البد وأن یكونوا من أفضل المؤمنین وأتقاھم وأزھدھم وأخشاھم هللا  
  فھم أول الناس طاعة هللا ولرسولھ وامتثاًال ألوامره, رب العالمین

الھم       ى أمث ل عل والة ب لمین ب وإن لم یكونوا على ما ذكر اهللا وأمر فلیسوا على المس
  .من الفسقة المجرمین

   فذلك من أجلھ بعثت الرسل وأنزلت الكتبفأما المخالفة لحكم اهللا

  فلو كان الوالي یقول بالحكم بغیر ما أنزل اهللا تعالى

م اهللا؟   ر حك ن والة     ! ھل یكون والیًا على المسلمین ألنھ یحكم بغی ول ھوز م ھل نق
  !أمرنا؟

مْ  ا    وكیف تجوز طاعتھ واهللا سبحانھ یقول ﴿ َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّھ وا ِبَم َآَمُن
ُروا َأْن          ْد ُأِم اُغوِت َوَق ى الطَّ اَكُموا ِإَل ُدوَن َأْن َیَتَح َك ُیِری ْن َقْبِل ُأْنِزَل ِإَلْیَك َوَما ُأْنِزَل ِم

  ]60:النساء[َیْكُفُروا ِبِھ َوُیِریُد الشَّْیَطاُن َأْن ُیِضلَُّھْم َضَلاًلا َبِعیًدا ﴾ 

ان      ون اإلیم ن یزعم م اهللا مم ذب    وا –فجعلھ ة الك زعم مطی ل دعوى    –ل ف تقب فكی
  !إیمانھم؟

  !!!فھل یجوز أن نقبلھم بحجة أنھم والة أمرنا؟

  حسبنا اهللا                        حسبنا اهللا                         حسبنا اهللا

  فوالة المسلمین ال طاعة لھم حتى یكونوا أطوع الناس هللا سبحانھ وحاكمین بحكمھ

ْدِل﴾         وا ِباْلَع اِس َأْن َتْحُكُم ْیَن النَّ ُتْم َب ود ﴿َوِإَذا َحَكْم رب المعب ول ال ف یق مع كی واس
  ]58:النساء[



ا      َھ َل ِإنَّ اللَّ ْنُھْم َف ْوا َع ِإْن َتْرَض ول ﴿َف ون واهللا یق قة مجرم م فس یھم وھ ف نرتض كی
  ]96:التوبة[َیْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقیَن﴾ 

ا ونح یس یكفین لمون ال ھ–ن مس ب نبی ول اهللا یخاط َزَل  -ق ا َأْن َنُھْم ِبَم ْم َبْی ﴿َوَأِن اْحُك
  ]49:المائدة[اللَُّھ﴾ 

  .بل وإن اهللا سمى من لم یحكم بما أنزل اهللا فاسقًا وظالمًا وكافرًا

  ]44:ةالمائد[﴾ َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَكاِفُروَنفقال سبحانھ ﴿

  ]45:المائدة[﴾ َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَن﴿

  ]47:المائدة[﴾ َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَفاِسُقوَن﴿

ا    ر وغیرھ فمن أعرض عن الحكم في حد السرقة أو القذف أو الزنا أو شرب الخم
افر  م و ك ة أخرى       . ن الحدود بسبب أحكام البشر وقوانینھا فھ ھ لعل م ب م یحك ن ل وم

دل       . غیر الجحود والنكران فھو ظالم ًا لع ق أو تارك ھ مضیعًا لح ي حكم وإن كان ف
  .أو مساواة وإال فھو فاسق

م        م ل م ألنھ ال طاعة لھ زل اهللا ف والمراد من ھذا أن والة األمر إذا لم یحكموا بما أن
  یطیعوا اهللا

ال اهللا ذو           ھ اهللا ورسولھ ق اأمر ب ل م ادوا لك ل ینق وا اهللا ب ى یطیع فال طاعة لھم حت
ُدوا          ا َیِج مَّ َل َنُھْم ُث َجَر َبْی ا َش وَك ِفیَم ى ُیَحكُِّم العزة والكبریاء﴿َفَلا َوَربَِّك َلا ُیْؤِمُنوَن َحتَّ

  ]65:النساء[ِفي َأْنُفِسِھْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا َتْسِلیًما﴾ 

  .وسنذكر بعضًا إن شاء اهللا تعالى. وماذكرتھ ضرب مثل فقط وإال فالشيء كثیر

  .فھنا فھمنا من ھم والة األمر وتفسیر األیة الكریمة وسنفھم أكثر بعون اهللا سبحانھ

  وقفة توضیحیة حول تفسیر األیة

َأْمِر     َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َأِطیُعوا اللَّ وأما األیة الكریمة ﴿ ي اْل وَل َوُأوِل وا الرَُّس َھ َوَأِطیُع
ْومِ     ِھ َواْلَی وَن ِباللَّ ُتْم ُتْؤِمُن  ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْن

  ]59:النساء[﴾ اْلَآِخِر َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًلا

  ن فیھا جیدًا وأحسْن ستدرك بنفسك المعنى من األیة كاملةإقرأ األیة وتمع: فأوًال

انوا       ! من ھم أولو األمر الذین تجب طاعتھم؟: ثانیًا إن ك م؟ ف ن ھ ابقًا م ا س قد عرفن
ا   وا لن اعتھم وإال فلیس ت ط ذعنین وجب ادین م م منق ام ربھ ین وألحك ؤمنین مطیع م

  .والة یجب علینا طاعتھم

ى تغیی     : ثالثًا ل عل ا دلی ة فیھ ھ       األی الم ال تجوز طاعت ر الظ ي األم ر وأن ول ر المنك
  :وذلك ألن األیة قد قیدت بثالثة قیود

عند » َأِطیُعوا«﴾ فإعادة الفعل َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَلقال ربنا تعالى ﴿: األول
تقالًال   ذكر الرسول یشعر بأن طاعة الرسول تجب لھ استقالًال كما ھي هللا تعالى اس



ُذوُه    -صلى اهللا علیھ وآلھ–نبي ألن ال وُل َفُخ أوتي القرآن ومثلھ معھ ﴿َما َآَتاُكُم الرَُّس
  ]7:الحشر[َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا﴾ 

یشعر أن   ففیھ ما. في حق أولى األمر» َأِطیُعوا«ثم حذف تعالى فعل الطاعة وھو 
ر ال ي األم ة ول تقالًال طاع م اس ب لھ من ط . تج ن ض ي م ا ھ ة إنم ة اهللا وطاع اع

ي        الرسول ویقتضي أن ال تیفاء طاعة اهللا والرسول ف د اس ر إال بع یطاع ولي األم
  .یصدر عن ولي األمر كل ما

اء        ن ج ذلك فم وا ب ولھ وحكم اعوا اهللا ورس م إال إذا أط ة لھ ھ ال طاع ا أن ومعناھ
  بخالف ما جاء بھ اهللا ورسولھ فال سمع لھ وال طاعة

ؤمنین     »ِمْنُكْم«﴾ فقول َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْمتعالى ﴿في قولھ : القید الثاني ن الم ي م یعن
ر  ي األم ولھ وأول ة اهللا ورس اطبون بطاع م المخ ھ. وھ دال فی ر ال ج ذا أم ا . وھ أم

الھم    ة أمث م أئم ل     . الظالمون الباغون فلیسوا منكم أبدًا إنما ھ ة إذًا دلی ي األی یس ف فل
  على جواز طاعة الوالة الظالمین

م         -سبحانھ وتعالى–لما علم : الثالث القید ع والتھ ھ م ا سیختلفون فی ق وم ر الخل أم
ر  َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍءعقب طاعة أولي األمر بقولھ ﴿ ﴾ أي اختلفتم أنتم ووالة األم

ھ ﴿    ا بقول ونَ      فحل سبحانھ ھذا الخالف بینن ُتْم ُتْؤِمُن وِل ِإْن ُكْن ِھ َوالرَُّس ى اللَّ ُردُّوُه ِإَل  َف
إن كان یوافق القرآن ! ﴾ فھل أمر ولي األمر بشيء تجب طاعتھ؟ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلَآِخِر

ذي    والسنة فواجبة الطاعة وإن كان یخالفھما فال طاعة وال والیة وھذا ھو الحل ال
  ﴾َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًلایجب العمل بھ ولذلك قال تعالى ﴿

  د الثالثبي حازم في التقییحكایة أل

ي    ي رب ا فھمن ان مم ث ك د الثال ي القی ھ ف ا ذكرت الى–وم بحانھ وتع د  -س ن بع ولك
دیر    یض الق ي ف ا ذكرت     ) 6/432(فراغي منھ وافقني أن المناوي نقل ف د م ا یؤی م

ي حازم  : فقال ا    : قال الزمخشري قال مسلمة بن عبد الملك ألب رتم بطاعتن تم أم ألس
الفتم      : ﴾ قال أبو حازم َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم بقولھ تعالى ﴿ نكم إذا خ د نزعت ع یس ق أل

  األیة اھـ....﴾َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِلالحق بقولھ تعالى ﴿

  استشكال وجیھ

یأمر بطاعة  فإن اهللا ال یأمر بطاعتھ ثم. فنرجوا من القراء األكارم أن یفھموا األیة
ین البصیرة       . من عصاه وخالف أمره ك بع ل ذل ؤمن ویتأم ل م ق اهللا ك ا   .فلیت ذا م ھ

  فھمتھ واستخرجتھ من األیة

ك    د ذل اه ونزی ا قلن د م اب اهللا ویؤك ن كت ده م ك ویؤك ارب ذل ا یق دمنا م د ق ذا وق ھ
  وضوحًا من السنة النبویة

  السنة النبویة تنھى عن طاعة من عصى اهللا أو أمر بعصیانھ

ا   لقد بینت السنة الغراء حدود الطاعة لوالة األمر ونھت عن طاعتھم فیما یخالف م
ھ    –أنزل اهللا فقد صح عن رسول اهللا  ى آل ھ وعل ث   -صلوات اهللا وسالمھ علی أحادی

  :عدیدة في ذلك ومنھا



ي    « -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم–قال رسول اهللا : الحدیث األول وق ف الطاعة لمخل
  »)1(معصیة الخالق

اني دیث الث ول اهللا  : الح ال رس ال ق س ق ن أن لم –ع ھ وس ھ وآل لى اهللا غلی ال « -ص
  »طاعة لمن عصى اهللا فإذا أمر اإلمام بمعصیة فال سمع وال طاعة

  »)2(ال طاعة لمن لم یطع اهللا«وفي لفظ 

ھ ال     ) 6/432(قال المناوي في الفیض ك    كما ھو نص حدیث البخاري أن یجب ذل
  اإلمتناع اھـبل یحرم على من قدر على 

ھ السالم  –عن علي : الحدیث الثالث ي    -علی لم    –عن النب ھ وس ھ وآل  -صلى اهللا علی
  »)3(طاعة ألحٍد في معصیة اهللا إنما الطاعة في المعروف ال«

و     ) : 6/432(قال المناوي في الفیض  ي محرم فھ وھذا صریح في أنھ ال طاعة ف
  مقید لألخبار المطلقھ

ع  ر ع    : الحدیث الراب ن عم ن اب ي  ع لم     –ن النب ھ وس ھ وآل السمع  « -صلى اهللا علی
ر          إذا أم یة ف ؤمر بمعص م ی ا ل ره م والطاعة حق على المرء المسلم فیما أحب أو ك

  »)4(بمعصیة فال سمع وال طاعة

وفیھ تقیید للمطلق في غیره من السمع والطاعة ) 4/146(قال المناوي في الفیض 
ي  و لحبش ال..... ول ى أن ق ن: إل ر م رج كثی د خ ي  وق ور ف ى والة الج لف عل الس

  الفتن اھـ

صلى اهللا وسلم –ونحو ھذا الخبر ما روي عن ابي ھریرة عن النبي األعظم : قلت
إذا  , طاعة اإلمام حق على المرء المسلم ما لم یأمر بمعصیة اهللا «قال  -علیھ وآلھ ف

  »)5(أمر بمعصیة اهللا فال طاعة لھ

ل   عن أبي سعید الخدري عن : الحدیث الخامس ي األكم صلوات اهللا وسالمھ   –النب
ھ ھ وآل ال  -علی ق أن   «ق وه واهللا أح ال تطیع یة ف والة بمعص ن ال ركم م ن أم م

  »)1(ترضوه

واألحادیث كثیرة في ھذا الباب كتابًا وسنة ویكفي ما ذكرتھ لطالب الحق والباحث  
  عنھ

ا      ث م ي األحادی ذم والة السوء وف دین     بل إن األحادیث جاءت ب ى ھالك ال دل عل  ی
  -:بسبب والة األمر من الفاسدین الظالمین ومن ذلك

                                          

ححھ السیوطي في جامعھ قال المناوي في الفیض رواه أحمد بن حنبل في المسند والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري وص )1(
ولھ » ال طاعة لبشر في معصیة اهللا« رجال أحمد رجال الصحیح ورواه البغوي عن النواس وابن حبان عن علي بلفظ : قال الھیثمي) 6/432(

شواھد في الصحیحین اھـ
: یوطي كما قال المناوي وحسنھ في الجامع الصغیر وقال ابن حجرواللفظ الثاني صححھ الس, رواه أحمد في المسند باللفظین ورواه البخاري )2(

سنده قوي
رواه أحمد في المسند وھو متفق علیھ من روایة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وصححھ السیوطي في الجامع الصغیر وروي بلفظ  )3(

مقارب وقد رواه من تقدم وغیرھم
سنن وأحمد في المسندرواه البخاري ومسلم واألربعة أھل ال )4(
رواه البیھقي في شعب اإلیمان ورواه السیوطي في الجامع الصغیر وصححھ )5(
.رواه أحمد في المسند وابن ماجھ والحاكم كما في الجامع الصغیر وصححھ السیوطي في جامعھ )1(



إنما أخاف على «من حدیث ثوبان  -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم–ما روي عن النبي 
  »)2(أمتي األئمة المضلین

ى       ) 2/563(قال المناوي في الفیض  ة عل ن اإلمام ام م دیث تحذیر اإلم وفائدة الح
  ر بإمامتھ اھـضاللة وتخویف الرعیة من متابعتھ على اإلغترا

لم   –وعن ابي أمامة عن النبي  ھ وس ھ وآل ي     « -صلى اهللا علی ى أمت لست أخاف عل
اء احھم  )3(غوغ دوًا یجت تلھم وال ع لین إن    , تق ة مض ي أئم ى أمت اف عل ي أخ ولكن

  »)4(أطاعوھم فتنوھم وإن عصوھم قتلوھم

ع     یھم وق ھ عل ا خاف اوي    . وھذا من أعالم نبوتھ ومعجزاتھ فإن م ال المن ذا ق د  ھك وق
  .صدق

دین  « -صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم–ومنھا قولھ  لكل شيء آفة تفسده وآفة ھذا ال
  »)5(والة السوء

ھ   ا قول لم  –ومنھ ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ھم اهللا « -ص ة یبغض اف  : أربع اع الحلَّ البی
  »)6(والفقیر المختال والشیخ المزاني واإلمام الجائر

  ھكذا عرفھ المناوي. لمائل عن الحق إلى الباطلھو الحاكم الظالم ا: واإلمام الجائر

  .واألحادیث الشریفة مستفیضة بذلك

فإذا فسد الوالي وحكم بغیر الشریعة وظلم الناس ونحن لم ننكر علیھ ونخرج ضده 
افرین      دخول الك بب ل دین وس ى ال ة عل ر آف ا أكب ر فإنھ ة المنك ى إقام ر عل د أص وق

  ,وسیطرتھم علینا

  

  

  للحكامتحذیر عن المخالطة 

 لقد حذرنا اهللا ورسولھ مخالطة الحكام أو الوالة الظالمین والركون الیھم ومن ذلك
  ]113:ھود[قول ذي الجالل واإلكرام ﴿َوَلا َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذیَن َظَلُموا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر﴾ 

  أيَّ میلةوالتمیلوا إلى الظالمین : في معنى األیة -رضوان اهللا علیھم–قال العلماء 

ًة﴾           ْنُكْم َخاصَّ وا ِم ِذیَن َظَلُم یَبنَّ الَّ ا ُتِص ًة َل الى﴿َواتَُّقوا ِفْتَن بحانھ وتع ول س ویق
  ]25:األنفال[

                                          

وابن ماجھ في , سلم من حدیث طویل في الجھادوأخرجھ م. وحسنھ السیوطي) 98, 4/97(وأبو داود في الفتن , رواه الترمذي في الفتن )2(
.السنة

.السفلة المسارعون إلى الشر )3(
رواه الطبراني في الكبیر عن ابي أمامة )4(
رواه الحارث بن ابي أسامة في مسنده عن ابن مسعود وحسنھ السیوطي في جامعھ )5(
وقال الذھبي , سنده صحیح: رواه النسائي والبیھقي في شعب اإلیمان والخطیب في التاریخ وصححھ السیوطي في جامعھ قال الحافظ العراقي )6(

.إسناده صحیح: في الكبائر



ى             ع عل ل یق ى الظالمین خاصة ب ع عل ذابًا ال یق وا ع ل احذروا وتجنب أي انتبھوا ب
یھم  روج عل دم الخ المین وع ة الظ بب مخالط اس بس ع الن ر , جمی ن تغیی نعھم م وم

  .حكام اهللا رب العالمینأ

ا              اُنوا َل ي إسرائیل ﴿َك ن بن آلین م ل القسوة الض ابھنا أھ ر ش ر المنك م ننك وھنا إن ل
  ]79:المائدة[َیَتَناَھْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َیْفَعُلوَن﴾ 

دیث  ي الح ھ  «وف ول ل الم أن تق اب الظ ي تھ ت أمت الم: إذا رأی ك ظ ُودِّ, إن د ُت ع فق
  »)1(منھم

رك  : ومعنى تودع ما قالھ القاضي عیاض و الت وحاصلھ أن  . أصلھ من التودیع وھ
رحمن    ْن  , ترك األمر بالمعروف والنھي عن المنكر أمارة الخذالن وغضب ال ﴿َوَم

  ]18:الحج[ُیِھِن اللَُّھ َفَما َلُھ ِمْن ُمْكِرٍم﴾ 

  عرض لألخطار اھـفقد كانت عادة السلف التصریح باإلنكار والت :قال المناوي

قة  الطین الفس الط الس د خ ا وق ذم مھم ى بال و أول لطان فھ الط الس الم إذا خ ا الع وأم
  المجرمین

أي » )2(إذا رأیت العالم یخالط السلطان مخالطة كثیرة فاعلم أنھ لص«ففي الحدیث 
  سارق محتال حل اقتناص الدنیا وجذبھا إلیھ من حرام وغیره

لم  صلى اهللا–وروي أیضًا عن النبي  ھ وس الطون    « - علیھ وآل اء یخ تم العلم إذا رأی
  )1(وقد رواه اإلمام القاسم بن محمد في اإلعتصام» األمراء فاحذروھم على دینكم

ي الحدیث        ا روي ف الھم م ى عن أفع ة  «ومن التحذیر عن مخالطتھم والرض الظلم
  »)2(وأعوانھم في النار

ًا     عود مرفوع ن مس ن اب اكر ع ن عس اریخ اب ي ت ن «وف لطھ اهللا  م ًا س ان ظالم أع
  »علیھ

اوي    ھ المن ا قال ذا الحدیث م د ھ َض   : ویؤی َولِّي َبْع َذِلَك ُن بحانھ ﴿َوَك ھ س مصداقھ قول
  ]129:األنعام[الظَّاِلِمیَن َبْعًضا﴾ 

ًا   ت         «وروي عن ابن عباس مرفوع د برئ ًا فق ھ حق دحض بباطل ًا لی ن أعان ظالم م
  »)3(منھ ذمة اهللا وذمة رسولھ

  »)4(الجالوزة الشرط وأعوان الظلمة كالب النار«بن عمر مرفوعًا وعن عبد اهللا 

  »)5(أھل الجور وإخوانھم في النار«قال  -صلوات اهللا علیھ وآلھ–وعنھ 

                                          

بر بن عبد اهللا والطبراني في األوسط عن جا, رواه أحمد في المسند والطبراني في الكبیر والحاكم والبیھقي في الشعب عن ابن عمرو )1(
رجال أحد إسنادي أحمد : وقال الھیثمي, وأقره الذھبي في التلخیص. صحیح: والترمذي في السنن وصححھ السیوطي وقال الحاكم في المستدرك

رجال الصحیح
إسناده جید: روى الخبر الدیلمي في الفردوس وحسنھ السیوطي وقال المناوي )2(
)1( 
ن حذیفةرواه الدیلمي في الفردوس ع )2(
وصححھ السیوطي في جامعھ الصغیر, صحیح: رواه الحاكم وقال )3(
رواه أبو نعیم في الحلیة والدیلمي في الفردوس )4(



لم   –وعنھ  ھ وس ھ وآل ال   -صلى اهللا علی واء ضاللة أو    «ق د ل ن اعتق ًا أو    م تم علم ك
  »)6(أعان ظالمًا وھو یعلم أنھ ظالم فقد برئ من اإلسالم

د  ادي وق الم –روى الھ ھ الس م   -علی ده القاس ام وج ي األحك الم–ف ھ الس ي  -علی ف
لم    –المجموع عن النبي األعظم   ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ان     « -ص ًا ك ن أعان ظالم م

  »كمن أعان فرعون على موسى

ْم﴾    وا َوَأْزَواَجُھ ِذیَن َظَلُم ُروا الَّ ول ﴿اْحُش الى یق بحانھ وتع ف ال واهللا س كی
  ]22:الصافات[

ة    «الحدیث الصحیح  وفي ة وأعوان الظلم إذا كان یوم القیامة نادى مناٍد أین الظلم
  »وال راق لھم دواة, وأشباه الظلمة فما انبرى لھم قلم

ي          ي الصحیح عن النب ا روي ف م لم و معھ –بل حتى من سود جمعھم وعددھم فھ
م  «قال  -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ھ  » من أحب قومًا حشر معھ  صلوات اهللا –وعن

لم  ھ وس ھ وآل لطان « -علی لمًا لرضا س ن روَّع مس نھم وم و م وم فھ ع ق ن سود م م
  »)1(جيء بھ یوم القیامة معھ

ارك          «ومن حدیث جابر  ن اهللا تب ن دی ھ خرج م ا یسخط رب لطانًا بم من أرضى س
  »)2(وتعالى

ون   «ومن حدیث ابن مسعود  یكون في أخر الزمان قوم یحضرون السلطان فیحكم
  »)3(ینھونھ فعلیھم لعنة اهللا بغیر حكم اهللا وال

ن        «وفي الحدیث عن ابي سعید   أتیھم عوارش م ذبون ت ون ویك راء یظلم ون أم یك
ي ولست       یس من م فل ى ظلمھ الناس فمن دخل علیھم فصدقھم في كذبھم وأعانھم عل

  »)4(منھ

م         ك الظل وع ذل ان ن ًا ك الم أی ة الظ واز طاع دم ج ي ع ي ف ا یكف ا إذًا م د أوردن فق
ام ھ أحك ك   لمخالفت ى ظلم رًا عل ت مص إن كن ھ ف ن طاعت رد ع المین والتم رب الع

  .ونصرة الظلم فقد خالفت الكتاب والسنة واإلجماع

  شبھة في الحوار مع السنة

  الزلنا على حوار حول أدلة السنة واإلجماع: فإن قال قائل

ا استدالل    : وما ذاك؟ قیل :قلت لنا أدلة صریحة من السنة على وجوب الطاعھ ولن
  .جماععلى اإل

دأ      : إذًا للقائل شبھتان: قلت اع ولنب ى اإلجم ة وأخرى عل شبة في األدلة على الطاع
  بما یتمسك بھ من السنة حول األمر بالطاعة للعصاة وللظلمة وھم والة

                                                                                                                        

رواه الحاكم في المستدرك من حدیث حذیفة )5(
أخرجھ ابن الجوزي في العلل من حدیث عمرو بن عبسة )6(
رواه الخطیب عن أنس بن مالك وحسنھ السیوطي في الجامع الصغیر )1(
أخرجھ الحاكم في المستدرك  )2(
أخرجھ أبو نعیم والدیلمي )3(
.وأحمد وأبو یعلى وابن حبان والمقدسي, أخرجھ الطیالسي )4(



ذكر    -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم–فقد روى عن النبي  ر ولن أحادیث طاعة ولي األم
  ما حضرنا

  -:ھنا جملة منھا

  »والطاعة في عسرك ویسرك ومنشطك ومكروھك أو أثرة علیكعلیك بالسمع «

  »األطراف )5(اسمع واطیع وإن كان عبدًا مجدَّع«

بایعنا رسول اهللا على السمع والطاعة في العسر والیسر والمنشط والمكره وعلى «
ة    ي اهللا لوم اف ف ول الحق النخ ى أن نق ھ وعل ر أھل ازع األم ا وأن ال نن رة علین أث

  »الئم

إال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهللا : وأن ال ننازع األمر أھلھ قال«ا وفي بعضھ
  »فیھ برھان

ھ         « معوا ل ھ فاس ھ زبیب أن رأس ي ك د حبش یكم عب ي عل وا وإن ول معوا وأطیع اس
  »واطیعوا

اعتكم  « من أتاكم وأمركم جمیعًا على رجل واحد یرید أن یشق عصاكم ویفرق جم
  »فاقتلوه

  »أراد أن یفرق أمر ھذه األمة وھي جمیع فاضربوه بالسیف كائنًا من كان فمن«

ة      « ات میت برًا م لطان ش ن الس ن خرج م ھ م یئًا فلیصبر فإن ره ش ن أمی ره م ن ك م
  »جاھلیة

ال رسول اهللا      «ومن حدیث حذیفة من حدیث طویل  وھل بعد ذلك الشر من شر ق
  نعم

  ھدي تعرف منھم وتنكر قوم یھدون بغیر: وما دخنھ؟ قال: وفیھ دخن قلت

ا  : قلت فھل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جھنم من أجابھم إلیھ
  ھم من جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا: رسول اهللا صفھم لنا؟ قال یا: قلت, قذفوه فیھا

ال : قلت امھم    : فما تأمرني بھ ق لمین وإم زم جماعة المس ت , تل م     : قل ن لھ م یك إن ل ف
  »فاعتزل تلك الفرق كلھا: ام؟ قالجماعة وال إم

  »ومن یطع األمیر فقد أطاعني ومن یعص األمیر فقد عصاني«

  »اسمعوا وأطیعوا فإنما علیھم ما حملوا وعلیكم ما حملتم«

  وغیرھا »تسمع وتطیع لألمیر وإن ضرب ظھرك وأخذ مالك فاسمع وأطع«

ارئ ي الق ر : أخ تماع لألمی ي اإلس ھا ف ة بعض ذه األدل رى ھ ا ت ھ مھم بر علی والص
م اع       , ظل الزم اتب ان وال ا ك والي مھم ى ال روج عل دم الخ ي ع ر ف بعض األخ وال

  .الجماعة وعدم الخروج والصبر مھما كان
                                          

.مقطع األطراف: مجدع األطراف )5(



اھر          دًا إذ الظ ون واح د یك ا ق ى منھ ة والمعن اظ متقارب ددة بألف ات المتع ذه الروای فھ
ا       لمین مھم ى المس والي عل ة ال زام بطاع اس اإللت ن الن ب م ا الطل ھ  منھ غ ظلم بل

  وجبروتھ

  تحلیل فكري

  !ھو الفارق بین أن یكون الوالي مسلمًا وبین أن یكون الوالي كافرًا؟ یا ترى ما

  الفارق كبیر جدًا

ن ممارسة طقوسھم         إذافالكافر  نعھم م م وم لمین استضعفھم وأذلھ تولى على المس
ؤمن     ھا اهللا للم ي أفترض ریتھم الت نھم وح زة دی زتھم وع ع بع ة والتمت ین دون الدینی

  سائر الخلق

اھم    م وأتق ل أعلمھ ة    . ولھذا ال یصح للمسلمین إال والیًا منھم ب لم بالحری ع المس لیتمت
  الكاملة والعزة الدینیة على سائر ملل ونحل األمة

ؤمنین            ع الم ا وقم ن دینن ا م ا استضعفنا ومنعن ًا علین الم والی وإذا كنا سنرتضي الظ
ھ أ     رب إلی المین وق ع الظ ر       وجعلھم أذلة ورف ن أنك اء وأرھب م ھل السوء والفحش

صلى اهللا  –وإلى طاعة رسول اهللا  -جل وعز–منكرا ودعا إلى طاعة ربھ ومواله 
  !فما الفارق بین الوالي الظالم ووالیتھ وبین والیة الكافر؟ -علیھ وآلھ وسلم

ن   ال أرى فرقًا ألن ما یخاف من سیطرة الكافر على المسلم ھو ما نخاف وقوعھ م
ل  الم ب دین        الظ ة لل رًا ألن اللبس د خط لمین أش اب المس ولى رق ذي ت الم ال إن الظ

ھ     . تزال كما فعل أھل الكتاب بالشھادتین ونحوھا ال ر واضح ال جدال فی ذا أم . وھ
  .وسائل التاریخ یخبرك عن أنباء الظالمین المجرمین

  توضیح حول األدلة

  -:وھیا لنوضح ما اشتملت علیھ األحادیث المستدل بھا فنقول

  الخ» ....اسمعوا وأطیعوا«ھي أحادیث مطلقة في طاعة ولي األمر كقولھ : أوًال

ك » ومن یطع األمیر فقد أطاعني ومن یعصي األمیر فقد عصاني« د  . ونحو ذل وق
ي      اه عن النب ا روین لم    –قیدت بأصرح وأصح من ذلك م ھ وس ھ وآل  -صلى اهللا علی

  »ما لم یأمر بمعصیة فال سمع وال طاعة«

الق    ال طاعة لم« ي معصیة الخ وق ف ھ  » خل اب اهللا    «وقول یكم كت ام ف ا أق ونحو  » م
  ذلك

  .وھذا أمر مجمع علیھ, وقد قدمنا ذلك

ووي  ال الن لم ق رحھ لمس ا ): 12/222(ش ى وجوبھ اء عل ع العلم ة –أجم أي طاع
ذا        -ولي األمر ى ھ اع عل ل اإلجم ي المعصیة نق في غیر معصیة وعلى تحریمھا ف

  القاضي عیاض وأخرون اھـ

ي عسرك   «ل في معنى حدیث وقا خ صـ  ....علیك بالسمع والطاعة ف ال  : 224ال ق
یس     ا ل ره مم العلماء معناه تجب طاعة والة األمور فیما یشق وتكرھھ النفوس وغی



ة      ث الباقی ي األحادی ھ ف بمعصیة فإن كان لمعصیة فال سمع وال طاعة كما صرح ب
ور ع  ة والة األم وب طاع ة لوج ث المطلق ھ األحادی ل من ك فتحم ة تل ى موافق ل

  األحادیث المصرحھ بأنھ ال سمع وال طاعة في معصیة اھـ

ي حدیث        ال ف ث ق اوي حی ي معصیة اهللا    «وقد قدمنا كالم المن : »ال طاعة ألحد ف
  وھذا صریح في أنھ ال طاعة في محرم فھو مقید لألخبار المطلقة اھـ

خ ....ھالسمع والطاعة حق على المرء المسلم ما لم یؤمر بمعصی «وفي حدیث  » ال
ال : قال د  : وفیھ تقیید للمطلق في غیره من السمع والطاعة ولو لحبشي إلى أن ق وق

  )1(خرج كثیر من السلف على والة الجور في الفتن واعتزلھا البعض

أن رأسھ      «ورد بعض ألفاظ تلك األخبار بلفظ : ثانیًا د حبشي ك یكم عب وإن ولي عل
ون إال     ووالیة العبد بجعلھ إمامًا ال یجوز» زبیبة ة ال تك د أن اإلمام واإلجماع منعق

وز ألن     ذا ال یج ًا فھ اس جمیع ى الن ة عل ة لإلمام راد بالوالی ان الم إن ك ر ف ي ح ف
ة           د وأن الحری ي العب ائزة ف ر ج ة غی ى أن اإلمام ًا عل لمین جمیع اإلجماع بین المس

  .شرط في اإلمامة

ادة أو       ارة أو قی ي إم د ف ام للعب ذه     وإن كان المراد تأمیر اإلم ابھ ھ ة أو مش ي والی ف
  .األمور فھذه األمور جائزة على التحقیق من اإلمام العادل

د إذا واله بعض    ) 2/225(قال النووي في شرح صحیح مسلم ارة العب وتتصور أم
  وال یجوز ابتدأ عقد الوالیة لھ مع اإلختیار بل شرطھا الحریة اھـ..... األئمة 

  .أو إذا تغلب على البالد شوكتھ وأتباعھ: ھذا الكالم ھو الحق إال أنھ قال: قلت

ذا إال    ا ھ ھ وم ب دفع المین یج ن الظ ط م ب والبس ھ إذ التغل ھ وج یس ل ر ل ذا أم فھ
م  وان     . تبریر للظالمین وإعانة لھ أتي بحث تحت عن ب «وی ح سذاجة   » التغل نوض

  -إن شاء اهللا تعالى. ھذه الدعوى وأھدافھا

ال   فنحن نؤید أن الوالیة في الحدیث للعبد إذا  ائزة وإال ف كانت من اإلمام العادل فج
ھ  –ما قدمناه وما روي عن أمیر المؤمنین علي –معنى لذلك ویؤیدنا على ذلك  علی

الم ًا  -الس ھ  «مرفوع معوا ل دَّعا فاس یًا مج دًا حبش ریش عب یكم ق رت عل وإن أم
  »)2(وأطیعوا

م ی        ن األشاعرة ألنھ لفة م د المتمس یما عن رون أن وھذا دلیل واضح ال مراء فیھ س
  .كما ثبت مرفوعًا وھو في البخاري ومسلم وغیرھما» اإلمامة من قریش«

  واألمر بالسمع والطاعة بما لیس فیھ معصیة هللا وإلال فال سمع وال طاعة

ي نفسھا    : ثالثًا ت ف لو سلمنا صحة ھذه األحادیث التي سردنا وأن فیھا دلیًال فقد بین
اب اهللا   «التقیید بقولھ  یكم كت اموا ف اب اهللا    « »ماأق یكم كت ام ف ا أق ر   » م ذا واألم وھك
  واضح جدًا

                                          

)4/146(فیض القدیر  )1(
وحسنھ السیوطي في جامعھ الصغیر, حدیث حسن: صحیح والبیھقي وقال ابن حجر: اخرجھ الحاكم في المناقب وقال )2(



أنھ ال یجوز طلب اإلمامة مع » وأن ال ننازع األمر أھلھ«وكذا في حدیث المبایعة 
  !فكیف صحت ف عبد؟, وجود إمام من قریش

ي    ل القرش ان الرج و ك یًا أي ول دًا حبش ان عب ا وإن ك ازعوا أھلھ إال إذا أراد ال تن
ي   یًا ف دًا حبش مى عب ى    یس بة إل دًا بالنس ة عبی ل الحبش مون أھ اس إذ یس رف الن ع

  األلوان أو نحو ذلك

ن            ھ م ن الحبشة أو أصل سكناه الحبشة ألن اء م دًا ج فال تنازعوه لكونھ یسمى عب
لیم     –أھلھا وھذا أبلغ في تحریم المنازعة لقریش في اإلمامة  ى تس وھذا فرض عل

  -الصحة

ى وجوب   » اهللا لومة الئم وعلى أن نقول الحق ال نخاف في«وفي قولھ  ما یدل عل
ال    ن الم ف ق وإن الم م ول الح الن بق ر واإلع ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب األم

  .خوف أبدًا من اإلمام في قول الحق ونھي المنكرات

معناه نأمر بالمعروف وننھى عن  ) 12/330(قال النووي في شرح صحیح مسلم 
داً الكبار والصغار , المنكر في كل زمان ومكان و   , ال نداھن فیھ أح ھ ھ –وال نخاف

ر          -أي الظالم ي عن المنك المعروف والنھ األمر ب ام ب ي القی ة ف وال نلتفت إلى األئم
  اھـ

ھ           : رابعًا ى الظالمین ففی وب الخروج عل ى وج دل عل ا ی ل م ة الطوی في خبر حذیف
ال     ار ق اة الن امھم    «عندما یسود الظلمة دع لمین وإم زم جماعة المس ذلك  » تل ر  ف أم

ویدل على , واضح باتباع المسلمین وإمام المسلمن أما الظالمین وإمامھم فال تتبعھم
ھ   –ھذا أنھ إذا لم یكن للمسلمین إمام فقال رسول اهللا   ھ وآل م   « -صلى اهللا علی إن ل ف

اعتزل  ام        » یكن لھم جماعة وال إمام ف ع اإلم تن واإلختالف إال م ام الف ل أی ال تقات ف
یة و   أمر بمعص ذي ال ی ادل ال ام اهللا رب    ع ة ألحك ن المخالف ا م م وال غیرھ ال ظل

  العالمین

ًا ام اهللا : خامس ق أحك ي یطب ادل تق ام ع ى إم لمین عل ر المس ع أم ا اجتم ى م ھ مت أن
ًا         ر ظلم ر بمعصیة أو أظھ إذا أم ھ ف وسنة رسول اهللا فال یجوز لمسلم الخروج علی

ار ا          ھ وال طاعة وجب إنك ال سمع ل ام اهللا ف ن أحك ًا م ا    أو أبطل حكم ذا م ر ھ لمنك
أرشدتنا إلیھ األحادیث وأمرتنا بھ فمن خرج على أئمة الدین وجب قتلھ ومن خرج  
ا     على الظالمین الفاسقین المغّیرین ألحكام اهللا فما خرج عن طاعة اهللا ورسولھ وم
ن         ة م ا إعان یة أصًال فالواجب علین ي معص أمر اهللا بھ ألنھ الطاعة لوالة األمور ف

  صرتھخرج على الظالمین ون

ذ    : سادسًا ذا ألن التنفی ك فھ أما األمر بالسمع والطاعة وإن ضرب ظھرك وأخذ مال
دین        م ھدف اال ال یس لھ دین ول للخروج على الظالمین یكون بجماعة من نصرة ال
ر       اه عن المنك ھ ن ر ب مع إمام عادل تقي ورع عالم مجتھد فاضل داع إلى الخیر أم

ین      ي األم اء النب ن ابن ین    –من بیت النبوة م یھم أجمع ھ وعل ذا   -صلوات اهللا علی وھ
ام         ي إلم ا ینبغ دیث وم ي الح حة ف ارة واض حة وإال فالنك لیم الص ى تس ي عل مبن
رئ    ال ام ب م ر وینتھ رب الظھ ا أن یض ي ذكرناھ روط الت ل للش لمین الحام المس



وق    ترد الحق مسلم بغیر حق وال طاعة لإلمام حتى یأخذ لمظلومھم من ظالمھم ویس
  الشرعیة عملھا فذلك ھو الدین وُیعِمل األحكام 

ھ    أما انتھاك الحرمة لمال امرئ مسلم بسلبھ وانتھاك حرمة عرضھ بضربھ وإھانت
یح عرض رجل        فذلك منكر ومن حدیث رسول اهللا باطل وحاشا رسول اهللا أن یب

ل    و القائ ھ   –مسلمك ومالھ أو یأمره بالسكوت وھ ھ وآل ل   « -صلوات اهللا علی ن قت م
ھید  و ش ھ فھ ھید « » دون مال و ش ھ فھ دم   .....»دون عرض د تق ات وق خ الروای ال

  تخریجھا وتصحیح ھذه الروایات

ھ  ك«فروای ذ مال رك وأخ وم » وان ضرب ظھ ة للمعل رة مخالف ة منك ة مكذوب باطل
  .-صلوات اهللا علیھ وآلھ وسلم–ضرورة من الدین ومن أوامر رسول اهللا 

  »إال أن تروا كفرًا بواحا«فوائد ملخصة حول 

دت   : سابعًا د قی وھذه ھي النقطة األخیرة في الحوار والتي یقال فیھا إن األحادیث ق
  »من اهللا فیھ برھان إال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم«بلفظ 

م       : فنقول وباهللا نصول وعلیھ نعتمد وبھ نتوسل ا وفھ ن فھمھ د م ادة الب ذه الزی إن ھ
ن     حقیقتھا وذلك بوضعھا في ملخص فوائد نرتبھا لتستبین ا م لقارئھا ولیسترشد بھ

  والیكھا مستنیرة بفضل اهللا تعالى. أراد أن یأم طریقھا

  »الكفر البواح«بیان معنى : الفائدة األولى

ي      ة وھ تقامة األدل ي اس ى المعاص رناه بمعن ا وفس ر ھن ى الكف ا معن ن فھمن اذا نح
  .طریقة الحذاق ومنھ فال نكارة وال اختالف فمتى أظھر المعاصي وجب قتالھ

  كالم النووي في أن معنى الكفر المعاصي

لم      ي شرح صحیح مس راد  : ولفظھ ) 2/229(وھیا نسمع سویًا قول النووي ف والم
ان  [المعاصي ومعنى  -أي في ھذا الحدیث–بالكفر ھنا  ن اهللا برھ أي  ]عندكم فیھ م

  تعلمونھ من دین اهللا تعالى

دیث  ى الح تھم وال : ومعن ي والی ور ف ازعوا والة األم یھم إال أن ت ال تن وا عل عترض
یھم     أنكروه عل ك ف تروا منھم منكرًا محققًا تعلمونھ من قواعد اإلسالم فإذا رأیتھم ذل

  وقولوا بالحق حیث ما كنتم اھـ

ان   وكالم النووي فیھ كفایة ردعًا للمتعصب العنید ویؤیده أن الكفر قد جاء على مع
  عدة كما في كتب أھل اللغة

ر  ر صنفان  : قال ابن األثی ان وھو ضده      : الكف ر بأصل اإلیم واألخر  , أحدھما الكف
ت            ـ  قل ان اھ ھ عن أصل اإلیم ال یخرج ب روع اإلسالم ف ن ف ي  : الكفر بفرع م یعن

  .العصیان

افرون       «قیل البن عباس : وقال م الك ك ھ زل اهللا فاولئ ا أن م بم م یحك ال » ومن ل : فق
  .ھم كفرة ولیسوا كمن كفر باهللا والیوم األخر



ر    وجاء الكفر بمعنى ا ن األثی ال اب ة ق إن االوس والخزرج  : لتغطیة أو نكران النعم
أنزل اهللا       یوف ف ض بالس ى بع ھم إل ار بعض ة فث ي الجاھلی نھم ف ان م ا ك روا م ذك

وُلُھ﴾   ران [﴿َوَكْیَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَلى َعَلْیُكْم َآَیاُت اللَِّھ َوِفیُكْم َرُس م   ]101:آل عم ول
  .ولكن على التغطیتھم ما كانوا علیھ من األلفة والمودةیكن ذلك على الكفر باهللا 

ر «: وقال ذلك الحدیث     » من ترك قتل الحیات خشیة النار فقد كف ة وك ر نعم أي كف
ث   . »من زغب عن أبیھ فقد كفر« »من أتى حائضًا فقد كفر« األخر  اق أحادی وس

  .وأحادیث ھذا النوع كثیرة: كثیرة تدل على ھذا المعنى ثم قال

ى صنفین      نیفھم ال د تص ردة بع م       : وقال في أھل ال ردة ل ن أھل ال اني م الصنف الث
الھم      , یرتدوا عن اإلیمان ر قت ى عم تبھ عل ذلك اش رارھم ول د والصالة   إلق , بالتوحی

  )1(اھـ.وھؤالء كانوا أھل بغي فأضیفوا إلى أھل الردة حیث كانوا في زمانھم

ال » معجم الوسیط «وفي  ان   : ق ر ضد اإلیم ة وھو ضد      وا, الكف ود النعم ر جح لكف
اِفُروَن﴾    لٍّ َك ا ِبُك الى ﴿ِإنَّ ال تع كر ق ص [الش دون ]48:القص ھ . أي جاح وقول

  ]99:اإلسراء[تعالى﴿َفَأَبى الظَّاِلُموَن ِإلَّا ُكُفوًرا﴾ 

ره  : وقال في تعریف الكافر د كف ن السكیت   , وكل شيء غطى شیئًا فق ال اب ھ  : ق ومن
  .لیھسمي الكافر ألنھ یستر نعم اهللا ع

ان       ى مع ر عل ك أن الكف تلخص ل اه ی ى  : ھذا وكتب أھل اللغة واسعة ومما نقلن بمعن
ھ   , وبمعنى الجحود والنكران, الكفر الذي ھو ضد اإلیمان رفض والمباین وبمعنى ال

اكم   »كفرنا بكم«أي المضادة كقولھم  ا     , أي رفضناكم وباین ر ضد الشكر كم والكف
  .وبمعنى المعاصي وغیرھا ]40:النمل[ُر َأْم َأْكُفُر﴾ في قولھ تعالى ﴿ِلَیْبُلَوِني َأَأْشُك

ین    اني یتب ذه المع ن ھ اء اهللا–م ى  -إن ش ا إال «أن معن رًا بواح روا كف أي  »أن ت
ي          ل المعاص ى أھ ار عل ب اإلنك ي وج رت المعاص ا ظھ اھرة فمھم ي ظ معاص

ھ  داوة ألعدائ اء اهللا والع ة ألولی ار الوالی ر وإظھ ن والة األم رام م ھ ال . واإلج وألن
اد إذ      ى إرش اج إل ر ال یحت ر ألن الكف ى یكف ھ حت رك قتال ي بت أمر النب تمكن أن ی ی

د     , اصياإلجماع منعقد على ذلك وإنما اإلرشاد في المع ن الفوائ أتي م ا ی ویؤیدنا م
  .إن شاء اهللا وما قدمناه من كالم النووي وغیره

  »إال أن تروا كفرًا بواحا«زیادة لفظ : الفائدة الثانیة

ر    من خالل البحث د روي بغی حول الروایة والتتبع وجدنا ان أكثر طرق الحدیث ق
ھ  [ھذه الزیادة فقد رواه بغیر ھذه الزیادة عن عبادة بن الصامت  البخاري في جامع

ن      ]الصحیح في األحكام باب كیف یبایع اإلمام الناس ى ب ك عن یحی من طریق مال
اب وجوب طاعة ا   -مسلم في صحیحھ في اإلمارة[ورواه , سعید ر    ب ي غی راء ف ألم

الث طرق     ]معصیة وتحریمھا في المعصیة  ن نحو ث ي     [و , م ننھ ف ي س ائي ف النس
نده   [و , من طریقین ]السنن الكبرى في السیر[وفي  ]البیعة ي مس د ف دة    ]أحم ن ع م

یبة   [طرق و  ي ش ن أب تن     ]اب ي الف دة طرق ف رى    [و , بع نن الكب ي الس ي ف و  ]البیھق
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ن  ]البزار في مسنده[ ام      , الصامت  في مسند عبادة ب دًا یطول المق ر ج رھم كثی وغی
  .بالتفاصیل

  .روایة األبناء عن اآلباء: الفائدة الثالثة

ذه     ع ھ ا وم ددت طرقھ د تع ة ق ة أن الروای دة الثانی ي الفائ دم ف ا تق ك أي م د ذل یؤی
د      اء عن اء عن األب الطرق إال أنھ مما یطمئن النفس ویرتاح لھ البال أن روایة األبن

ة بغ   ر مروی دین          األكث د عن الولی ن الولی ادة ب ا عن عب م یروونھ ادة فھ ذه الزی ر ھ ی
ادة   . عبادة عن عبادة بن الصامت وبعضھم رواھا عن عبادة بن الولید عن جده عب

  .بن الصامت

اء   »إال أن تروا كفرًا بواحا«وكل من روى عنھم لیس فیھا زیادة  فھذه روایة األبن
ائھم      ة أب م بروای اء أعل مع روایة غیرھم وھم األكثر مرویة بغیر تلك الزیادة واألبن

  فثق وباهللا الثقة بعدم صحة الزیادة, وقد وافقھم على ذلك الثقات. من غیرھم

  :استشكال الزیادة وتوضیح رواتھا: الفائدة الرابعة

ظ   »إال أن تروا كفرًا بواحا« اعلم أن الذین رووا الحدیث بھذه الزیادة أال «وفي لف
ي صحیحھ    . »أن یأمروك بالكفر البواح لم ف ا رواه مس ن      )1(إنم ى بسر ب ھ إل بطریق

  سعید عن جنادة بن أبي أمیة عن عبادة بن الصامت

ة       )2(ورواه البزار في مسنده ي أمی ن أب ادة ب ن جن بطریقھ إلى یحیى بن أبي كثیر ع
  .عن عبادة

  بسنده )3(اب الفتنوكذا البخاري في كت

  :ولنناقش الروایات فنقول

  ترجمة یحیى بن أبي كثیر

ر    أما روایة البزار فمن طریق یحیى بن ابي كثیر عن جنادة بن ابي أمیة وھي غی
  قویھ

وال نعلم روى یحیى بن ابي كثیر عن جنادة غیر : قال البزار عقب روایتھ للحدیث
  ھذا الحدیث اھـ

  وقد نسب یحیى إلى التدلیسفھذا قدح في روایتھ سیما 

  ذكر بالتدلیس: قال العقیلي في الضعفاء

ھ               م یسمع من ن سالم ول ھ وعن اب م یسمع من س ول اتھ عن أن ن تدلیس قلت ذكرو م
  وغیرھما

  .كنا نحدث یحیى بن ابي كثیر بالغداة فإذا كان بالعشي قلیلھ عنا: وعن ھمام قال
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  .من كتاب وقع لھفبعض روایتھ منقطعھ ألنھا , وكان یحدث من كتاب

  مرسالت یحیى بن ابي كثیر شبھ الریح: قال القطاف

  .نفراداتھ فھي شبھ الریح تھوي بھ الریح في مكان سحیقكا: قلت

ن حجر      , ھذا وراجح ترجمتھ في میزان االعتدال للذھبي ذیب الب ذیب التھ ي تھ وف
  اختصرنا منھما

  :ویدل على التدلیس في الروایة التي نحن بصددھا وجھان

  انفراده إذ لم یرو عن جنادة غیر ھذا الحدیث كما تقدم عن البزار: ألولا

دلیس : الثاني ھ     , أن السند الذي ساقھ البزار معنعن والعنعنة ت رف عن ن ُع یما مم س
  .التدلیس ویحیى بن ابي كثیر عرف عنھ واشتھر

نة  وإذا كان یحیى یقلب األحادیث في الیوم واللیلة فحري أن یقلبھا في الشھر   والس
  .بل في العمر كلھ

  وسنؤكد لك أن ھذا الحدیث مما قلبھ یحیى بن ابي كثیر

  توضیح لتغییر لفظ الحدیث

ادة         یؤكد القلب  درووا الزی ر ق ي كثی ن اب ى اب ر یحی ر أن غی ر  –والتغیی م األكث  -وھ
ا          ادة ولفظھ ة الزی ت الوای د ثبت ر وق ي كثی ن اب بغیر الزیادة التي حكاھا أو رواھا اب

ال         »یأمروك بمعصیة هللا إال أن « ث ق نده حی ي مس زار ف ذا الب ا ھ د لن ال  : ویؤك وق
  اھـ »أن یأمروك بمعصیة هللا«غیر یحیى 

ال      ًا ف ھ موفق ره فتأمل بب أو لغی ذا الس ر لھ ي كثی ن اب ى ب ن یحی ا م ك أنھ ر ل فیظھ
  .احتجاج إذًا بتلك الزیادة التي رواھا یحیى بن ابي كثیر

نده  ي مس د ف حیح )1(وروى أحم ند ص ن     بس ادة ب ن عب ة ع ي أمی ن أب ادة ب ن جن ع
  ,وھذا واضح وهللا الحمد. »فالم یأمروك بإثم«الصامت وساق الحدیث وفیھ 

ن        س عن اب ي أوی ن اب وأما روایة البخاري فقد رواھا بسند معنعن عن إسماعیل ب
  وھب 

  

  ترجمة ابن ابي أویس

دھم  ذا   . وفیھا إسماعیل بن ابي أویس فقد ضعف وكذب عن ال المروزي ك د  ق ب وق
ابي              ي كت ھ ف ة مطول ھ ترجم ردت ل د أف م وق دة تھ م بع اتھمھ بعضھم بالوضع واتھ

ال    لھم على مذھبھم فیھ فال قبول لرواوقد نقلت أقوا »شعاع الفرقدین« دھم ف ھ عن یت
  .حاجة لإلطالة

  -إن شاء اهللا تعالى–وفي سنده عبد اهللا بن وھب ستأتي ترجمتھ 
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  ترجمة أحمد بن عبد الرحمن الفھري

لم الفھري         ن مس ن وھب ب ن ب د الحم ن عب . بقیت لنا روایة مسلم وفي سنده أحمد ب
  .وھو شیخ مسلم

  ال تقوم بھ حجة: قال ابن یونس

  أدركناه ولم نكتب عنھ: وعن ابن رزعة

اتم  ن           : قال ابن ابي ح ھ م ب عن ن كت ى ضعفھ وم ین عل ت شیوخ مصر مجمع رأی
  الغرباء وال یمتنعون من الروایة عنھ

ة           كمسلم: قلت اري واألربع ب البخ ع تجن ھ م ة عن ع عن الروای م یمتن فھو غریب ل
ى   أھل السنن عن الروایة عنھ بل امتنع مشائخ مصر عن الروایة عنھ واجمعوا عل

  ذلك لعلمھم بحالھ

  .ال تقوم بحدیثھ حجة: وقال أبو سعید ابن یونس

  .نحن ال نشك في اختالطھ: وقال ابن األخرم

ك   أنكر علیھ أحادیث خلط فیھا بل أنكر علیھ حدیثا وضعھ في صالة الوتر عن مال
  .عن نافع عن ابن عمر مرفوعا

  .حدیث موضوع على مالك: قال ابن حجر

م      د اتھ یما وق وقد روى رجوعھ لكن أبا زرعة لم یحسن حالھ إلى التوثیق اصًال س
  .بالخلط مؤخرًا كما قال ابن ابي حاتم

ھ        والخالصة أن ال تقوم بحدیثھ حجة حتى أنھ ا ة عن عم ي الروای ي خلطھ ف م ف تھ
  .وھذا الحدیث الذي نحن بصدده یرویھ عن عمھ المذكور, عبد اهللا بن وھب

  عبد اهللا بن وھب الفھري

ول        لم فنق ند البخاري ومس ي س ذا ف وعبد اهللا بن وھب عم أحمد المتقدم وعبد اهللا ھ
  وصفوه بأنھ كان سيء األخذ

ن      : قال أحمد يء عن اب ي وھب ش ر في حدیث اب ا     , جری أتي بھ یاء ال ی أتي بأش وی
  غیره

  وكان یدلس, ثقة فیما قال حدثنا: قال ابن سعد

یس           : قلت دلس فل و م ة وھ ن وھب عنعن د اهللا ب ن عب لم ع في روایة البخاري ومس
  بثقة إذًا

نة     :وقالوا ان صاحب س ذا        «ك ون وھ ا یطلق ة كم نة معاوی راد س اك أن الم وال یخف
  »ظاھر

  ي األخذكان یتساھل ف: قال النسائي

  كان یتساھل في السماع: وقال الساجي



دلس      ا إذا عنعن فم ونحن إن سلمنا توثیقھ ففیما ما قال حدثنا كما قال ابن سعد وأم
  .فھو في ھذا الموضع منھم غیر مقبول. أو إذا تفرد فھو متكلم في حدیثھ

  فبھذا بطلة الروایة من جھة السند وكذا المتن فبما تقدم وهللا الحمد

  حول الزیادةالخالصة 

ظ     ادة بلف الن الزی دم بط ا تق ا بم ت لن ا «إذا ثب رًا بواح روا كف حت  »إال أن ت وص
ظ   »إال أن تروا إثمًا بواحًا«الروایة بلفظ  أمروك بمعصیة هللا  «وبلف ا   »إال أن ی كم

ند         نده بس ي مس ل ف ن حنب د ب ة أحم نقلنا عن البزار سابقًا وھي روایة األكثر وروای
  .»مالم یأمروك بإثم«صحیح عن جنادة بن ابي أمیة عن عبادة ابن الصامت بلفظ 

ام           ي واألث ى المعاص ي بمعن ادة إن صحت فھ ظ الزی ي لف الكفر ف ویدل أن المراد ب
ا       كما قال النووي في شرحھ لمسلم وكذا أن ل راٍو رواھ واع وك ى أن الكفر جاء عل

أمر بمعصیة    «على حسب فھمھ بالمعنى ولیتفق الكالم كلھ مع الروایة بلفظ  الم ی م
  .وغیرھا »ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق«وحدیث  »هللا

ا  «ووقع في روایة حبان ابي النضیر : وقال ابن حجر  »اال أن یكون معصیة بواح
  )1(ما لم یأمروك بإثم بواًح اھـ«ھاني عن جنادة  وعند أحمد من طریق عمیر بن

ون     ): 7/184(قال القاضي الشوكاني في نیل األوطار   ة إال أن تك ي روای ع ف ووق
  اھـ »معصیة هللا بواحًا

ث واهللا       ي األحادی ة إذًا ف ال معارض ة ف د والمن ا وهللا الحم ث كلھ ت األحادی ھ اتفق وب
  .ولینا وھو حسبنا ونعم الوكیل

  اإلجماع حوار مع شبھة

ر   : وقد قال قائل إنكم قد استدلیتم باإلجماع على األمر بالمعروف والنھي عن المنك
د      ول مشھور عن لمھ إذ الق وسلمنا ذلك إال في الخروج على والة األمر فنحن ال نس

  .أھل السنة في عدم جواز الخروج على الظالم

ان    ان وبفضل هللا المن ر ب  : فأقول بموجب التحقیق والبرھ ي  إن األم المعروف والنھ
د اهللا       ن عب د ب ة محم اع أم ھ    –عن المنكر إجم ى آل ھ وعل لوات اهللا علی و    -ص ل ھ ب

  .معلوم من الدین ضرورة

ر    وقد نص ابن األمیر في منحة الغفار على أن األمر بالمعروف والنھي عن المنك
ك       ي ذل دین ضرورة ال خالف ف ن ال م      . معلوم م اع ث بق اإلجم اب س ر أن الكت وذك

أخر      ساق األیات دم وت ن تق ره مم ذلك غی الجمیع   , الدالة على ذلك وقد قال ب ھ ف ومن
  .متفقون على ذلك
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ى       ي الخروج عل ي ف ا ھ ور «والشبھھ إنم ھ مستحدثھ      »والة األم ذا مزعم ط وھ فق
ذلك األسم       ة ویتسمون ب نة والجماع د أتخذوه   , لفرقة محدثة ھي طائفة أھل الس وق

  لھم شعارًاحاجبًا عن تطبیق حكم اهللا وسنة محمد بن عبد اهللا مع والة المسلمین

اع      ة اإلجم ة خالف ذه الطائف م      , وأنا ال أشك أن ھ دمھم وأنھ د تق اع ق ك أن اإلجم وذل
الم     –عدة أحدثوھا كقا ى الظ لمین     –أعني عدم جواز الخروج عل اع المس د إجم بع

ھ        دم وأن مازعمت اع متق ریم أن اإلجم ارئ الك رھن للق على وجوب الخروج وأنا اب
  :طائفة المسننھ مستحدث فذلك یوضح البحث في األمور التالیھ

م : األول ننھ –ھ وا      -أي المتس الم وأوجب ب الظ واز نص دم ج ى ع وا عل د أجمع ق
ن الظالمین       معاد ب م ى من غل م ال   , اتھ وإنما لم یجوزوا الخروج عل ى أنھ والمعن

ذا      ى ھ ص عل د ن دھم وق دنا وعن ھ عن الف فی ذا ال خ الم وھ ام ظ ب إم رون نص ی
أتي     . الحافظ محمد بن إبراھیم الوزیر في كتابھ الروض الباسم  ة كالم ی ذا وللغلب ھ

  -إن شاء اهللا تعالى –

اني حة : الث ا ص ت لن ا یثب ھ ومم ام   إن ًا أن اإلم ًا قاطع ت علم ة علم اه أن األم ماقلن
ب      ي طال ن أب ي ب یھم السالم   –األمجد الحسین بن عل ى والة الجور     -عل خرج عل

رمین    ة المج ك الظلم ان أولئ ین , والطغی ام الحس ان اإلم ًا  ) ع(فك ة جمع د األم عن
  وھذا یدل على اإلجماع داللة واضحة. المراء في ذلك وال اختالف, شھیدًا

د   فنأخ م وق ذ من ھذا أن المتسننھ ال یقولون بأن الخارج على أئمة الجور باٍغ وال أث
  )1(صرح بذلك النووي في الروضة

إذ لو كان غیر جائز عندھم الخروج على الظالم ألوجبوا على من خرج الفسق أو  
  !!أثم ال محالھ -علیھ السالم-إن الحسین : اإلثم على األقل ولقالوا 

المین  –اب أھل الجنة وخامس أھل الكساء فھذا السبط سید شب  -علیھ سالم رب الع
  .علم بارز وشھید فائز عند األمة كلھا وھذا یدلك على إستحداث مقالة المتسننھ

ر        ا أمی ة موالن ى إمام اع عل اد اإلجم ول إنعق ا نق حة م ى ص دل عل ا ی ًا مم وإیض
ب        ي طال ن أب ي ب ن عل یھم صلوات اهللا  –المؤمنین زید بن علي بن الحسین ب  - عل

رق    ائر الف ن س , فلم یتخلف عن بیعتھ ال شیعي وال مرجئ وال معتزلي وال غیره م
وأما . »الحور العین«وقد صرح بذلك العالمة نشوان بن سعید الحمیري في كتابھ 

  .بعد البیعة كما ذلك معلوم -علیھ السالم –الرافضھ فرفضة إمامتھ 

ھ شھی      ى أن اعھم عل ھ السالم   –د فھذا إجماع منھم وأیضًا إجم ذا تصویب    -علی وھ
  .لفعلھ في خروجھ على الظالمین كھشام ومن معھ من الظآلین المبطلین

ن     »میزان اإلعتدال«ولقد أیدنا أن الذھبي لما ألف كتابھ  ل م ذكر ك شرط فیھ أن ی
ر حق        ك بحق أو بغی ان ذل ة سواء ك ذھبي   . تكلم فیھ من أھل الروای ال ال ئال  : وق ل

  .یستدرك على كتابھ

                                          

186وض الباسم ص الر )1(



م   و ا تكل قد ذكر عددًا من أئمة آل البیت ومن علماء وفضالء األمة في كتابھ ذلك لم
  :فیھم

م  روض الباس ي ال وزیر ف افظ ال ال الح ي  ]187[ق ن عل د ب ذكر زی م یت ین ل  –فح
ى سعة اطالعھ       -رضي اهللا عنھما ذھبي عل ھ وأن ال ى جاللت م    )1(دل ذلك عل م یعل ل

  .فیھ قدحًا البتھ

دًا   »الكاشف «وأصرح من ھذا أن الذھبي قال في كتابھ  ھ   –إن زی ي اهللا عن  -رض
ھید       یس بش اغي ل إن الب زاع ف ع الن ي موض ھ ف ص من ذا ن ظ وھ ذا اللف ھد بھ أستش

  إجماعًا اھـ

  :فتبین إجماع األمة على شیئین ھما: قلت

ن     : الشيء األول د ب ي وزی ن عل تصویب سلف األمة لإلمامین األعظمین الحسین ب
  وھذا إجماع بّین . في خروجھم على الظالمین  -علیھم السالم –لي بن الحسین ع

امین       : الشيء الثاني ا لإلم ا وفضالئھا وعلمائھ ا وحفاظھ ة وخلفھ إطالق سلف األم
ائلین راھم إال ق ال ت ھداء ف ي بالش ن عل د ب ده زی ین وحفی ھید: الحس ھد , الش –أستش

  -ونحو ذلك

  .وھذا إجماع واضح أیضًا. ما أطلق علیھم ذلكفلو كانوا غیر محقین أو البغاة ل

ن          ل ب ام األكم ة اإلم ةعلى إمام اع األم نعم ومما ظھر وبین المؤرخین اشتھر إجم
  . -علیھ السالم–الكامل محمد بن عبد اهللا المعروف بالنفس الزكیة 

د اهللا    ن عب راھیم ب ام إب یة اإلم نفس الرض وه ال ده أخ ن بع اء م ذا ج د  –) ع(وك فق
  أجمع 

  

  )1(علیھ المخالف دع عنك المؤالف

  .فھذه أمور سابقة كم حكت إجماع من ضمتھم القرون الثالثة األولى

ر مستحدث وضعھ     , ومنھ أخي القارئ الم أم ستعلم أن المنع من الخروج على الظ
ِب    الظلمة وأعوانھم من الوالة الجائرین وعلماء السوء المجرمین  ِل اْلَكْل ُھ َكَمَث ﴿َفَمَثُل

ك    . ]176:األعراف[ْحِمْل َعَلْیِھ َیْلَھْث َأْو َتْتُرْكُھ َیْلَھْث﴾ ِإْن َت وكان سبب وضعھم ذل
المانع الحاجز الحفاظ على كراسیھم الدنیویة وحرصًا على بسط ظلمھم وجبروتھم 
دعوا   وتوسعًا في ممالكھم لیتغلبوا ظلمًا وزورًا فال تسمع من هللا یغضب ویجاھد وی

  .إلى ذلك

                                          

وشدة نصبھ )1(
في التحف الفاطمیھ شرح الزلف اإلمامیة) ع(انضر ما حكیناه من اإلجماع على إمامة أوالد الكامل  )1(



نة الصریحة الصحیحة   انسلخوا عن أیا اولوا   , ت القرآن المحكمة ودالئل الس ل ح ب
ن نسج          ة ھي أھون م أویالت غریب ا ونسجوا ت إخراج بعض األیات عن ظواھرھ

  العنكبوت 

  فاإلجماع إذًا ھو في الخروج على الوالة الظالمین ودعاة الفساد والطغیان

  زعامة التغلب

نھم    وقد  الم لك ة الظ رون تولی ھ ال یجوز معارضتھ إذا      قدمت لك أنھم ال ی رون أن ی
  .تولى وغلب وبسط وال تجوز منازعتھ

, خرج ویزید بن معاویة متغلب -علیھ السالم–ونحن إذا اتفقنا أن الحسین بن علي 
ى أن الحسین    باسط على الملك ثم اعترفتم أن الحسین شھید وأن اإلجماع انعقد عل

ي    . ھو المحق وعدوه مبطل ضال مضل  ھ وف ح فی ذا واض ن      وھ د ب ام زی ر اإلم أم
ى أن     . وفیمن جاء بعدھم كما أوضحناه  -علیھم السالم–علي  دلك عل اطع ی دلیل ق ل

  .التغلب زعامة كاذبة وحجة داحضة

  !!فأما الغلبة فما أدري من أي وجٍھ أتت أمن كتاب أم سنة؟

ال    لیس في الكتاب وال سنة ما یدل على ذلك وأن من غلب من األشقیاء الظالمین ف
وإذًا فھذا مسوغ یتخذونھ ذریعة وأن الحق لمن غلب وصار األمر , ازعتھتجوز من

جاھلیة جھالء ولم یبق للدین رآیة ولن تبقى لھ رایة وال دولة وال سیاده فنعوذ باهللا 
  .من الضالل والھواء

رق        ن أراد أن یف ادي السیاسة روو م ھ أی ي افتعلت وعلى أساس التغلب المزعوم الت
  .اضربو عنقھ كائنًا من كانأمر األمة وھي جمیع ف

لمین وإن       ة المس ت كلم دین وعل اد ال فلوال ھذا الخبر وأمثالھ مما قدمنا مناقشتھا لس
راد   ان الم ع «ك ي جمی الك      »وھ ار والھ ل واإلنھی ى الباط ن اهللا ال عل ى دی . عل

  .والسیاسة ظاھرة في الخبر

ل أوالد النب   تعظموا قت ا اس اس لم رى أن الن روجھم أال ت بب خ ة ي بس ى الظلم عل
  !!تأمل وتفكر »كائنًا من كان«ء ھّونوا ھذا األمر في القلوب بروایةاألشقیا

رة   رارھا كثی ین فأض المین المظل ك الظ یس مل ھا تأس اھرة أساس ب ظ اھر التغل فظ
  .جدا

ة             ة للبیع ي الكوف وس ف ن الجل ة م ن معاوی ا تمك ة م ب المزعوم فلو ال ظاھرة التغل
  )1(میر المؤمنین علي بن أبي طالبوالناس تبایعھ على البراءة من أ

د شارب          ة الطاغي یزی اس ببیع ر الن ب المزعوم أق وعلى ھذا األساس اعني التغل
  .الخمر وصانع الفجور

                                          

)2/85(البیان والتبیان  )1(



الوا وم ق اس المزع ذا األس ى ھ ن : وعل د ب ى یزی د عل ة محم ر أم ع اهللا أم إلن یجم
  .من أن یفترق إلیھمأحبُّ  معاویة

ن    عوم اعتذر للشوعلى ھذا األساس المز ین ب ل الحس مر بن ذي الجوشن اللعین قات
  ممن جاء في أزماننا المتأخرة -علیھ السالم–علي 

والة     : واعتذر ابن الجوشن نفسھ   ي طاعة ال ھ ف ین «بأن ا     »المتغلب اھم كن و خالفن ول
  .)2(شرًا من ھذه الحمر

ل      وعلى ھذا األساس المزعوم ة ب دماء البری ھتكت األعراض المصونھ وسفكت ال
رة       ات آل رسول اهللا وأضیعت مقدسات العت األعظم حینما ھتكت بسبب ذلك حرم

ب     , الھادیة وسفكت دماء شیعتھم ي طال ن أب ي ب وذاع وشاع لعن أمیر المؤمنین عل
  ونحوھا )3(واتخذ سنة حتى استحبوا لعنھ في األوقات الفاضلة كیوم عرفات

ة        ذا األساس المزعوم وعلى ھ ذار المفتعل ن األع بان م ي الحس ن ف م یك اختلقوا ما ل
ة        واألوھام  ة والوالی ي الخالف ھ ف ة والسیاسات الوقتّی ات الواھی ة والمرجح . المختلق

الم      ل والمع ق الفاض ل والخل م الكام رط العل ھ ش ة والزعام وا لإلمام م یجعل فل
ع ب  ام اهللا      والمعارف والمدارج والمراتب وال یجوز أن یخل ل أحك ن تعطی ل م ا فع م

ام اهللا   , وترك إقامة الحدود رتض أحك وعلیھ فال مانع أن یقودھا من غلب ممن لم ی
ھ     ن ل ل م وال سنة نبیھ وال شریعة القرآن وال منھج اإلسالم فجعل األمر متساھال ب
ھ   شدة وفضاضة وعنف وتھور وقسر وتغلب فھو اولى من غیره والطاعة لھ واجب

  !!تأمل وتعجب

رائم     ي الج ائم وأت ب العظ ا مرتك ھ یتوالھ روت لتغلب احب الجب ا ص ة یتوالھ فاألم
  .ومقترف المآثم وثمت یقول زورا ویحكم غرورا

ائق     فكم بدعاوي التغلب الفاشلة ھتكت الحرمات وأھینت المقدسات وأضیعت الحق
ت  ق الثاب ض الح ن      ودح طرب األم ام واض ل الوئ الح واخت الم والص س الع ودح

ن           واء والشھوات وم ن أھل األھ ع م ام من طم والسالم وتشللت أیادي اإلسالم لقی
ا   الخالق لھ فیظلمھ وجبروتھ تغلب وظل كل من إعتال في القوة والقھر ملكًا متوج

اتخذوا عباد  أو مستھترًا مشاغبا من الذيسواء أكان طلیقًا غاشما أو خمارًا ساكرا 
  .اهللا خوال ومال اهللا دوال وكتاب اهللا دغال ودین اهللا حوال

ذ    ین وتنفی ل والمبطل دحض المباط ل إال ل م تجع لمین ل ر المس ة أم ع أن والی والواق
  أحكام رب العالمین وتنفیذ سنن سید المرسلین

  ]16:الرعد[ َماُت َوالنُّوُر﴾﴿ُقْل َھْل َیْسَتِوي اْلَأْعَمى َواْلَبِصیُر َأْم َھْل َتْسَتِوي الظُُّل

َف  ﴿ ْم َكْی ا َلُك َدى َفَم ا َأْن ُیْھ دِّي ِإلَّ ا َیِھ ْن َل َع َأْم َم قُّ َأْن ُیتََّب قِّ َأَح ى اْلَح ِدي ِإَل ْن َیْھ َأَفَم
  ]35:یونس[﴾ َتْحُكُموَن

                                          

)1/449(میزان اإلعتدال , ) 6/338(تاریخ ابن عساكر  )2(
)9/436(البدایة والنھایة , أنساب البالذري )3(



  دعایة إراقة الدماء

ر   ك  وربما تسبب بعضھم إلى أن الخروج على الظالمین یتسبب إلى ضرر أكب وذل
ل   یؤدي إلى اختالل واضطراب في الدولة والشعب وإلى سفك الدماء وربما إلى قت

  .القائمین بذلك

دعایات           ل والخسران وال ا الوی ن قبلھ ا م ي باطنھ ا المصلحھ وف وھذه التي تظھرھ
  .المزیفة التي التمد الى الدین بصلة

  ففي تنفیذ أمر اهللا سبحانھ تھون النفوس وتباع

  هللا عز وجل تسفك الدماء رخیصة بثمن عال ھو الجنةفي إمضاء أوامر ا

  !أفي زعزعة موسى لفرعون وظلمھ ومملكتھ ضرر وھالك؟

ان    روت والطغی ام الجب ا      , موسى ینفذ أمر اهللا أم ع م ل وإن وق ي طاعة هللا وإن قت ف
  .وقع

اء   ل واألنبی ذا الرس یھم–ھك لوات اهللا عل بحانھ   -ص أمر هللا س وا ب د وأن ینھض الب
  ذھبت في ذلك دنیاھم وزھقت أرواحھموتعالى وإن 

  !!ألجل تبلیغھم أوامر اهللا سبحانھ؟. الم یقتل أنبیاء اهللا ورسلھ؟

  !!یقتل أصحاب األخدود على دینھم وطاعة ربھم؟ الم

  !لماذا وعد اهللا الشھداء بما لم یعد بھ غیرھم؟

دما            ا سفك ال د السالطین وفیھ اد وأفضلھ عن ق أعظم الجھ ة الح ت كلم ء لماذا جعل
  !البریة؟

  !!لماذا جعل الناھین للمنكر سادات أھل الجنة إن خروجوا فقتلوا؟

  نحن نتوقع إراقة الدماء وفساد الدنیا والتوقع أشد من الوقوع

  وأمر الدین أحتم من أمر الدنیا

ٌل﴾        ا َقِلی َآِخَرِة ِإلَّ ي اْل دُّْنَیا ِف اِة ال اُع اْلَحَی ا َمَت َآِخَرِة َفَم َن اْل دُّْنَیا ِم اِة ال یُتْم ِباْلَحَی ﴿َأَرِض
وھكذا العیش في عزة اإلسالم ومعاملة الدین أوجب في الخروج على  ]38:التوبة[

  والة الظلم أھل الدنیا والغرور

  رة وأنساھم أبدیتھاالحیاة أنساھم حب الحیاة األخوحب 

  .موالك ورازقك, خالقك, رخیص أمام دینك الحنیف لترضي ربككل شيء 

ك  ون حیات يء یھ ل ش ك, ك والك , دم ة م ي طاع ك ف المعروف , روح ر ب ي األم ف
ر  ن المنك ي ع ر والنھ دین , األكب ات ال ع رای ي رف ر  , ف ي نش ؤمنین وف ة الم وحری

  .العدالة بین عباد اهللا المسلمین



ة وینصر     فإذا والي  نھم العدال المسلمین غیَّر وبدَّل وحكم بغیر حكم هللا ولم ینشر بی
بیل    المظلوم م ي س ة      هللان الظالم فالدماء رخیصة ف ة بشرع هللا وإقام ام المطالب وأم

  ]3:المائدة[﴿َوَرِضیُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِدیًنا﴾ دینھ الذي ارتضاه لعباده 

م اهللا      إنما الفتنة العمیاء والمصیبة العظماء  ر حك ى بغی و الرض رى ھ والداھیة الكب
ائھم     رة دم م وكث م وھالكھ ھ ینتشر     , ففي ترك الدین فساد األم دین وتطبیق رك ال وبت

  .الخوف والقلق ویكثر العیوس ویتوارد الضرر

ھ         وق ب ان والوث زة والسؤدد واإلیم اة الع ا حی  -جل وعال  –وربنا جل وعال أراد لن
  ]126:آل عمران[ِإلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّھ﴾ ﴿َوَما النَّْصُر واإلستعانة بھ 

ن أجل اهللا       , فبالدماء الزكیة نصر اإلسالم ھ والتصارع م ي خلق نة اهللا ف والجھاد س
دار             ذه ال ي ھ یش ف ن أجل الع ذموم التصارع م وب والمحرم الم و المطل دین ھ وال

  ]5:ص[﴿ِإنَّ َھَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب﴾ , وطلب الراحة الخالیة من العودة إلى اهللا

  صدق من قال

ي مجموعھ    ) ع(ولقد صدق اإلمام محمد بن القاسم الرسي   ال ف ث ق أصناف  -: حی
ى والة ا  -األمة اء أصحاب الحدیث      كلھم قد رأى السیف عل د خرج علم , لجور وق

  .فإنما یشك في ھذا من الیرى ذلك ممن العلم لھ والخشیة في قلبھ

ًا ال معقب د علوق الم العنی ى الظ روج عل ن الخ ع م تحدث المن ن اس ذین رأوا : ى م ال
اء حول   .السیف من األمة أكثر ممن أدعى النابتة الحشویة أھـ   وسیأتي كالم العلم

  .ھذا إن شاء اهللا تعالى

ع     ھ م بھ أن فإذا نھى الناھي عن المنكر وقتل فھو شھید بل من سادات الشھداء وحس
ن   اإلمام الحسین بن علي واإلما م مم م زید بن علي ومع سائر ائمة الدین ومن معھ

  .خرجوا على طغیان الظالمین وأنكروا عمل المفسدین

الھم      د أمث ى العبی د عل إنما الفتنة في العذاب والظلم واالستعباد واإلستذالل من العبی
  .تلك ھي الفتنة.

و        ر ھ یس النصر والظف ر ول وخروجك لنھي المنكر الذي نھى اهللا عنھ نصر وظف
ْل  أن ال تقتل في سبیل اهللا قال اهللا على لسان المجاھدین مردًا على المنافقین ﴿ ُقْل َھ

ْن             َذاٍب ِم ُھ ِبَع یَبُكُم اللَّ ْم َأْن ُیِص َربَُّص ِبُك ُن َنَت َنَیْیِن َوَنْح َدى اْلُحْس ا ِإْح ا ِإلَّ َتَربَُّصوَن ِبَن
  ]52:التوبة[ ﴾ُمَتَربُِّصوَن ِعْنِدِه َأْو ِبَأْیِدیَنا َفَتَربَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم

ِد    ْن ِعْن ا ِم ُر ِإلَّ ھ﴿َوَما النَّْص ر وكرام ز ونص بیل اهللا ع ي س ھادة ف فالش
  ]10:األنفال[اللَِّھ﴾

َداَمُكْم﴾   ْت َأْق ْرُكْم َوُیَثبِّ َھ َیْنُص ُروا اللَّ د[﴿ ِإْن َتْنُص رة    ]7:محم وب نص تم الوج وتح
ِھ       خبیر للمظلومین من الظالمین حیث قال العزیز ال ِبیِل اللَّ ي َس َل ِف ا ُنَقاِت ا َألَّ ﴿َوَما َلَن

  ]246:البقرة[َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمْن ِدَیاِرَنا َوَأْبَناِئَنا﴾ 



ِذیَن        َداِن الَّ اِء َواْلِوْل اِل َوالنَِّس َن الرَِّج َعِفیَن ِم الفتنة في األستضعاف والذل ﴿َواْلُمْسَتْض
اء [َھِذِه اْلَقْرَیِة الظَّاِلِم َأْھُلَھا﴾  َیُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن ة     ]75:النس ذه األدعی ت ھ كان

  .سبب قاطع في وجوب الجھاد وإعأل دین اهللا

ال           تذالل فق وع واألس ي الخض ة ف ل الفتن المین وجع ال للظ ا بالقت ذي أمرن اهللا ال
  ]39:األنفال[﴿َوَقاِتُلوُھْم َحتَّى َلا َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ُكلُُّھ ِللَِّھ﴾ 

ل حكیما    ن قائ ال عز م ِزِھْم َوَیْنصُ    وق ِدیُكْم َوُیْخ ُھ ِبَأْی ذِّْبُھُم اللَّ اِتُلوُھْم ُیَع ْیِھْم ﴿َق ْرُكْم َعَل
ُھ         اُء َواللَّ ْن َیَش ى َم ُھ َعَل وُب اللَّ وِبِھْم َوَیُت َوَیْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنیَن َوُیْذِھْب َغْیَظ ُقُل

  ]15-14:التوبة[َعِلیٌم َحِكیٌم﴾ 

تعباد       ى اإلس ا إل ن دع ى م ذلك رد عل ة ول ي الفتن دماء لتنتھ ال وال ل القت رى ح فت
  ]217:البقرة[عالى ﴿َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل﴾ والخضوع فقال سبحانھ وت

  ]191:البقرة[﴿َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل﴾ 

  .فالدماء واجب تقدیمھا على الذلة والعبودیة

  ضرب مثل كرر في القرآن الكریم

ى   ب موس ان طل ھ –ك لوات اهللا علی ي     -ص ھ بن ل مع ین أن یرس ون اللع ن فرع م
  ]47:طھ[﴿َفَأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئیَل َوَلا ُتَعذِّْبُھْم﴾ إسرائیل 

  ]17:الشعراء[﴿َأْن َأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئیَل﴾ 

  حضارة مع اإلستعباد

ب      -اللعین–ورغم ھذا النداء الذي لم یستجب فرعون  رر الطل ھ إال أن موسى یك ل
رى  رة أخ ة ألن     , م اء والحری اس بالرخ ع الن دمھا لیقن ارة ق ون حض ر فرع فیظھ

ي     ا ِف ْوَن َعَل العبودیة واإلستذالل لبني إسرائیل من الفراعنھ فلذلك قال اهللا ﴿ِإنَّ ِفْرَع
اَءُھْم       اْلَأْرِض َوَجَعَل َأْھَلَھا ِش َتْحِیي ِنَس اَءُھْم َوَیْس َذبُِّح َأْبَن ْنُھْم ُی ًة ِم َیًعا َیْسَتْضِعُف َطاِئَف
  ]4:القصص[ِإنَُّھ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن﴾ 

َتْحُیوَن          اَءُكْم َوَیْس َذبُِّحوَن َأْبَن َذاِب ُی وَء اْلَع وُموَنُكْم ُس ْوَن َیُس ْن َآِل ِفْرَع ﴿َوِإْذ َنجَّْیَناُكْم ِم
  ]49:البقرة[اَءُكْم َوِفي َذِلُكْم َبَلاٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظیٌم ﴾ ِنَس

اِد﴾  ْوَن ِذي اْلَأْوَت ول اهللا ﴿َوِفْرَع ث یق دم حی ودھا التق ارة یس ر[حض ذا  ]10:الفج وھ
  یشھد لفرعون في التقدم الحضاري, بناء حضاري شامخ

ھ          ن مع ال اهللا عن فرعون وم ي إسرائیل ق م لبن ي   ﴿الَّ  لكن بسبب الظل ْوا ِف ِذیَن َطَغ
  ]12-11:الفجر[َفَأْكَثُروا ِفیَھا اْلَفَساَد﴾  اْلِبَلاِد

تبع  -اللعین–وفرعون  اس رجل یحاول اس ھ        اد الن تن ب ا یم ذكر م عن طاعة اهللا وی
  .من التربیة واإلنفاق -صلوات اهللا علیھ–على موسى 

ي             فیقول ﴿ َك الَِّت َت َفْعَلَت ِنیَن َوَفَعْل ِرَك ِس ْن ُعُم ا ِم َت ِفیَن ًدا َوَلِبْث ا َوِلی َك ِفیَن ْم ُنَربِّ َقاَل َأَل
  ]18-17:الشعراء[ ﴾َفَعْلَت َوَأْنَت ِمَن اْلَكاِفِریَن 



ى أن    فھذه الدعوى من فرعون واقعیة فقد أعطاه وفعل وفعل ولكن ھل یحق لموس
  .یتنازل عن الدین والظلم

انھ      موسى ى لس ول اهللا عل ر فیق ٌة   یجعل ظلم بني إسرائیل أعظم مما ذك َك ِنْعَم ﴿َوِتْل
  ]22:الشعراء[َتُمنَُّھا َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِني ِإْسَراِئیَل ﴾ 

یھ اهللا   ذل ال یرتض م ألن ال رائیل أعظ ي إس تذالل لبن م واإلس أمر الظل بحانھ–ف  -س
رَّزَّاُق ُذو  اهللا ھو الرازق وھو الھادي  وأما ما ذكرت فنعم اهللا دنیویة ﴿ِإنَّ اللََّھ ُھَو ال

  ]58:الذاریات[اْلُقوَِّة اْلَمِتیُن ﴾ 

لھ     اء اهللا ورس ا سترى أن انبی یھم الصالة والسالم   –ھن اة    -عل ة الحی وا زین د ترك ق
والھم     ھم وأم ن أنفس رخیص م الي وال حوا بالغ اراتھا وض ا وحض دنیا وزخارفھ ال

  .وقمع الظالمین لخدمة دین اهللا

انھ    ى لس ا اهللا عل ا وحكاھ دح بھ ي تمت ون الت َر فحضارة فرع ُك ِمْص ي ُمْل ْیَس ِل ﴿َأَل
ُروَن ﴾   ا     ]51:الزخرف [َوَھِذِه اْلَأْنَھاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي َأَفَلا ُتْبِص ي استخف بھ والت

  .ال تنفعھ عند اهللا. قومھ

ن     ا ولك ار وال غیرھ فالدین ال یھدم الحضارة وموسى لم یأمر بھدم األوتاد وال األب
  خالف الدین فلیس بحضارة وال سؤددال بد أن تكون تحت رعایة الدین وما 
دما     ي تق وت یعن رك الم ان ت   إذا ك

  
دم        ل أن تتق وتي قب س م ا نف   فی

  
ذ    ن ھ رآن م َذكََّر﴾       وفي الق ْن َت ِھ َم َذكَُّر ِفی ا َیَت ال ﴿َم اطر [ه األمث ْرَنا    ]37:ف ْد َیسَّ ﴿َوَلَق

  !!معتبر؟, ھل من مفكر ]17:القمر[اْلُقْرَآَن ِللذِّْكِر َفَھْل ِمْن ُمدَِّكٍر﴾ 

  .ھناك شيء أغلى وأعلى من الدماء الزكیة

  .والتمسك بھ. ذلك الشيء ھو دین األسالم

  التي ھي أعظم وأجل وأفضل من زخارف ھذه الدارواألخرة ھي حیاة األبد 

  ]185:آل عمران[ ﴿َوَما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُروِر﴾

]57:یوسف[ ﴾َوَلَأْجُر اْلَآِخَرِة َخْیٌر ِللَِّذیَن َآَمُنوا َوَكاُنوا َیتَُّقوَن﴿

  ]4:الضحى[ ﴾َوَلْلَآِخَرُة َخْیٌر َلَك ِمَن اْلُأوَلى ﴿

]38:التوبة[ ﴾َفَما َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِفي اْلَآِخَرِة ِإلَّا َقِلیٌل﴿

  ]198:آل عمران[ ﴾َوَما ِعْنَد اللَِّھ َخْیٌر ِلْلَأْبَراِر﴿

  :مؤیدات: رابعًا

  شھادات العلماء على الوجوب

نة الرسول األعظم         اب وصحاح س ة الكت زاحم أدل صلوات  –فإذا علمت بما تقدم ت
ھ اهللا  ھ وآل ي      -علی روج والنھ وب الخ ى وج در األول عل ل الص اع أھ ن  وإجم ع

ة       ة األموی دول الظالم ادي ال تحدثتھا أی المنكر وأن المنع حیلة سیاسیة فرضتھا واس



دم            ن تق ا م أخر وأنكرھ ن ت ا م ات تشدد علیھ ولعبتھا دولة الجور العباسیة ومخزی
  ,لماء كؤیداتونھى عن إضاعة الدین وظھور المنكر ولفت صحب كالم الع

ا      : »الغیاثي«یقول الجوبني في كتابھ  ر العصیان وفش ي األم ن ول أما إذا توصل م
دار   منھ العدوان وظھر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق وارتفعت الصیانة فالب
اقم   ر المتف ع        . البدار من استدراك ھذا األم ى التوق ة والنظر ال ى الغلب م تعرض إل ث

وع  ال فالوجھ أن  والوق ھ    فق ون ب ھ مبتل دفوعون علی اس م ا الن اس م رض  یق ا یف بم
اجز أكث      ع الن ان الواق إن ك ھ ف ـ     وقوع ع اھ ال المتوق ب احتم ع فیج ا یتوق  )1(ر مم

  منا باختصار

ن           د م ر وجب النھوض والب ار المنك دفعت إلنك اس جماعة ان والمعنى إذا رأى الن
  وقوعھ 

ل    : القارئوناھیك أخي  ى النی ى أھل     أن بعض من تأخر اضطر إل ممن خرج عل
ریم   ى التح أخرین عل دمین والمت اع المتق ى إجم المین وادع ور الظ ا  الج افًال عم غ

  .قدمناه من خروج الفضالء والعلماء الھداة

ة        فھذا ى الظلم ى تحریم الخروج عل اع عل أبو بكر بن مجاھد المقري ادعى اإلجم
  للمسلمین

ھ   رًا لكالم اض منك ي عی ا القاض ة رد علیھ ة ناحل وى ماحل ي دع ام : فھ ام اإلم بقی
ي    الحسین وابن الزبیر وخروج أھل المدینة  ى بن وفنیھم صحابة وأبناء صحابة عل

  أمیھ

ال      ع األشعث ق اج م ى الحج : وبقیام جماعة عظیمة من التابعین والصدر األول عل
  .)1(في أئمة العدل »األمر أھلھالننازع («بالجواز قولھ وتأول ھذا القائل 

ورد ابن حزم األندلسي على المقري بخروج الحسین بن علي وأصحابھ على یزید 
ى  لمین عل ار المس ابعین وخی ن الت ھ م ن مع ن األشعث وم روج اب ھ وبخ ن معاوی ب

  .الحجاج بن یوسف

التكفیر     !! أترى ھؤالء كفروا؟: قال ابن حزم و أحق ب رھم فھ ن كف د  , بل واهللا م ولق
  .لسانھ ویعلم أنھ مجزى بما تكلم بھ مسئول عنھ غدًا )2(یحق للمسلم أن یزم

ي       : قال ى المخدرات ف ى عل ر ظاھر ال یخف ولو كان خالفًا یخفى لعذرناه ولكنھ أم
  البیوت

اع     «ورواه عنھ الریمي في كتابھ  »اإلجماع«ذكره في كتاب  ي إجم ة ف دة األم عم
  )3(»األئمة

                                          

)187(وض الباسم الر )1(
)12/229(شرح صحیح مسلم للنووي  )1(
من زّمھ یزمھ إذا شده والمعنى یربط لسانھ فال یتكلم إال بالحق )2(
)188(الروض الباسم  )3(



وزیر     افظ ال ة الح ب العالم ا لفظھ       وعق ن حزم بم اض واب ي عی الم القاض ى ك : عل
ین      ھ الحس ا فعل ین م ى تحس اقھم عل ھ اتف ھ –وفی ي اهللا عن د  -رض ع یزی ن , م واب

ن   ى م واز الخروج عل ورھم قصروا ج اج وأن جمھ ع الحج حابھ م األشعث وأص
  كان مثل یزید والحجاج ومنھم من جوز الخروج على كل ظالم اھـ

اض   ب الخ  : وقال القاضي عی ھ      وال یج درة علی وا الق دع إال إذا ظن ى المبت روج عل
ر   ا ویف ى غیرھ ھ إل ن أرض لم ع اجر المس ام ولیھ ب القی م یج ز ل وا العج إن تحقق ف

  .بدینھ

ت م   : قل و ل أثیر ول درة الت وا ق ا وظن وب ومھم اض الوج ي عی الم القاض اھر ك فظ
ال   ذلك ق ام ب ھ ق تمدھا من ي اهللا النصرة واس د ف ن اعتق ب الخروج وم وا وج یتحقق

َرًة    حانھ وتعالى سب ًة َكِثی ْت ِفَئ ﴿َقاَل الَِّذیَن َیُظنُّوَن َأنَُّھْم ُمَلاُقو اللَِّھ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِلیَلٍة َغَلَب
ة    مافمتى  ]249:البقرة[ِبِإْذِن اللَِّھ﴾  الث مئ وجدت الطائفة التي یزید عددھم على ث

ل أصحاب طالوت      ا فع ا النَّ رجل وبضع عشر رجال الخروج كم ْن    ﴿َوَم ا ِم ُر ِإلَّ ْص
ران [ِعْنِد اللَِّھ﴾  اْلُمْؤِمِنیَن ﴾       ]126:آل عم ِرِه َوِب َدَك ِبَنْص ِذي َأیَّ َو الَّ ال [﴿ُھ  ]62:األنف

نَّ     ﴿ ]7:محمد[﴿ِإْن َتْنُصُروا اللََّھ َیْنُصْرُكْم َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكْم﴾  َت َوَلِك َت ِإْذ َرَمْی ا َرَمْی َوَم
  فمنھ النصر واإلعانة  ]17:األنفال[ ﴾اللََّھ َرَمى

  فللھ الحمد ولھ المنة

لمین ولفظھ     ین المس ال ب ي القت ك ف ة وذل ال الفتن ي قت د ف الم مفی ووي ك ال : وللن وق
تن      معظم الصحابة والتابعین ي الف وعامة أئمة وعلماء اإلسالم یجب نصر الحق ف

الى     ال تع ا ق ي تب  والقیام معھ بمقاتلة الباغین كم اتلوا الت ي ﴿فق ة ...غ و   . ﴾األی ذا ھ وھ
تن      «الصحیح وتتأول األحادیث  ي الف ال ف ب القت ى تجن دل عل م     »التي ت ن ل ى م عل

ال    ا ق یظھر لھ المحق أو على طائفتین ظالمتین ال تأویل لواحدة منھما ولو كان كم
تن« ي الف ال ف واز القت دم ج ال بع ن ق ي  »م ل البغ تطال أھ اد واس ر الفس لظھ

  اھـ )1(والمبطلون واهللا أعلم

ال       ذا ق ذا الكالم وك ى نحو ھ تن      : وكذا أشار المناوي إل ة الف ي إزال ھ السعي ف یلزم
ى والة الجور     : وقال. عینًا وكفایة ن السلف عل ر م ال . لقد خرج كثی وصاحب  : وق

السلطان إذا أمرة بمعروف تعرض للتلف فھو أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان  
ر ف    م غفی ٍق       جائر ألن ظلم السلطان یسري إلى ج ى خل ع إل د أوصل النف ھ فق إذا كف

  .كثیر بخالف قتل كافر

دة  : وقال ا مجاھ م            أم ان ث م اللس د ث اق فبالی ا الفس ب وأم ب والقال د والقل ار فبالی الكف
  .)2(القلب

  كالم ابن القیم في قتال المنافقین

                                          

)18/10(شرح صحیح مسلم  )1(
)4/146(, )3/481(, )2/30(فیض القدیر  )2(



اد خواص     : قال ابن القیم وغیره ار وھو جھ وجھاد المنافقین أصعب من جھاد الكف
م          األمة وورثة انوا ھ ھ وإن ك انون علی الم والمع ي الع راد ف ھ أف الرسل والقائمون ب

  اھـ )3(األقلین عددًا فھم األعظمون عند اهللا قدرًا ومددًا

ھ            ي كتاب ى الظالمین ف ع الخروج عل ول بمن ن استحدث الق ى م ورد ابن األمیر عل
ى ا  »منحة الغفار« ة  وأطال وقد أفرد رسالة مستقلة في الرد على من أنكر عل ألئم

  .في خروجھم على الوالة الظلمة ونختار نبذًا من كالمھ

ا لفظھ   : فقال في كالمھ على من عدَّ الخروج على الظالمین خروجًا عن الجماعة م
ن             رھم م ة اآلل وغی ن أئم ین م اء أجمع ین العلم ا ب ق علیھ ن قاعدة متف ھذه غفلة م

ار    : علماء الدین وتحقیقھا اب إنك ن ب الم م ة     أن الخروج على الظ ن ناحی ر وم المنك
و المقصود ذا ھ یس ھ رى ل الى أخ ال تع رآن إذ ق ا اورده الق ة كم ظ الجماع ن لف  م

وا﴾  ا َتَفرَُّق ا َوَل ِھ َجِمیًع ِل اللَّ ُموا ِبَحْب ران[﴿َواْعَتِص ة ]103:آل عم دد الجماع ي  فم ف
اب        و الكت ل اهللا ھ ھ وحب راق عن ي األفت العتصام بحبل اهللا والمخالفة المنھي عنھا ف

نة الى , والس ال تع ِھ﴾ وق وا ِفی ا َتَتَفرَُّق دِّیَن َوَل وا ال ة  ]13:الشورى[﴿َأْن َأِقیُم فالمفارق
  .ال عن الخلفاء الظالمین المنھي عنھا ھي اإلفتراق عن الدین

اب وال  : قلت و خارج عن الجماعة فالظالم خارج عن         فمن خرج عن الكت نة فھ س
  .الكتاب والسنة مفارق للدین وجماعتھ

ا تصدق       :  -رحمھ اهللا–وقال ابن األمیر  راق الجماعة إنم إن أحادیث النھي عن ف
ھ ویسیروا          الوا ملك ل ین ھ ب الم لظلم ى الظ فیمن یخرج طالبًا للملك ال یخرجون عل

  .في العباد سیرة من حاربوھم

ى  م رد عل ائالً    ث ة ق نة والجماع ل الس مین بأھ م   : المتس عریة أنھ ت األش زعم
م         م ھ نة والجماعة وأنھ المقصودون بالجماعة في الحدیث وسموا أنفسھم أھل الس

راقھم ي عن ف راف , المنھ یر سورة األع ي تفس ري ف ك الزمخش ى ذل ار إل د أش وق
واھم جماعة   : قائًال ة         , )1(سموا ھ ن حادث م تك ذه التسمیة ل ذا تفسیر باطل ألن ھ وھ

لم  –على عھد رسول اهللا  ھ وس ا      -صلى اهللا علیھ وآل ھ إال بم یر كالم وال یصح تفس
ھ    , عرف لغتھ ھ مخالف ومن المعلوم أن األشعریة قد ابتدعت بدعًا في الكالم مذموم

ُأِمرو       ال    داع ف ن اإلبت ھ م اھم علی راق م ة فف لف األم ھ س ا علی ھلم ي عن , منھ
ھ    : وقد بسطنا ھذا في كتاب. سنة وال جماعة فلیسوا بأھل ھ الرحمانی اس الیمنی االنف

  .في الرد على بعض علماء األشعریة

  .المراد بالجماعة اإلجماع: ثم قال: قلت

دیث    ي ح ي ف ة المقبل ة      «ورد العالم ات میت ھ م ام زمان رف إم م یع ات ول ن م م
ھ  بأنھ یفید أن اإلمام البد وأ »جاھلیة ن یكون من اھل المعرفة ولھ الصفات الموجب
  )2(لطاعتھ

                                          

)3/366(فیض القدیر  )3(
لجماعة سموا ھواھم سنة: البیت ھكذا )1(
)2/471(المنار  )2(



وتأویل المقبلي  »إن كان عادًال«مع أن االحادیث قد قیدت في الصحیح بلفظ : قلت
  یوافق ذلك

ط      »وقاتلوا التي تبغي  «: وقال د الوجوب ال الجواز فق و یفی دل    , وھ ا ت ة إنم واألی
  )3(على وجوبھ فالمخل بھ مخل بواجب

م          : وقال ازع نحن وھ م نتن ا ل ا ھي م ر فإنم ي األم ة ول ا    , وأما طاع و تنازعن ا ل أم
ي   ذا ف ق ھ ي تحقی ا ف د طولن ة وق ریح األی و ض ا ھ نة كم اب والس ا الكت حكَّمن

  اھـ )4(»األرواح«

  

  وننفل طرفة منھ ]»)1(األرواح النوافخ«[ وقد أطال العالمة المقبلي في

یس     : فقد قال ا أراد إبل ھ لم ذه   غي أن ر ھ ا       –تقری ن المفاسد كم ا م ب علیھ ا یترت لم
ھ    -قررناه ھ ورجل وصاح فیھم فاستفز من استطاع منھم بصوتھ وأجلب علیھم بخیل

مازال الناس یشوشون علیكم ملككم بھذه الفرق التي یقوم لھا الدعاة : وقال لملوكھم
ى ضعف أحوالك        ایؤول ال ة م وب العام ي قل , مإلى األمر وترمیكم بالجور وتوقع ف

فقرروا مذاھب أربعة ألن ھذه األربعة یقررون أمر الجائر ویصبرون على جوره  
لمین  ك   , ألنھ أصلح من شق عصا المس رى ذل رھم الی ك    , وغی ى ذل اونوھم عل ومع

  علمائھم فمھدوا لھم

اء ضعفًا      : وقال یھم العلم از إل م انح وكان األقرب إلى غرض الملوك رأي العامة ث
  ر على ذلك في جمیع المذاھب األربعة وغیرھا اھـوطلبًا للعاجل واستقر األم

و  اس ھ ن الن ت ع ذھب آل البی بب عزل م ر أن س د ذك ي فق ة المقبل وهللا در العالم
ى الظالمین   ن الخروج        , الخروج عل ا م ت بسبب منعھ ة تكون ذاھب األربع وأن الم

الكالم على ملوك الدنیا أمراء الجور ووالة الفسق فجزى اهللا المقبلي خیرًا عن ھذا 
  یرید أن ینقذ نفسھ من النار, فھو إنصاف حٍر

د رأوا الخروج       ة فق ذاھب األربع ة الم وأما المذاھب األربعة فبسبب األتباع أما ائم
  -إن شاء اهللا تعالى–وسیأتي ذكر ذلك . على الظالمین وقاموا مع ائمة الھدى

ي وجوب الخروج مالفظھ        ذھب اآلل ف ھ  و: وقال الشوكاني بعد خروجھ عن م لكن
ى   الینبغي لمسلم أن یحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغیرھم عل
ن   ائمة الجور فإنھم فعلوا ذلك باجتھاد منھم وھم أتقى هللا وأطوع لسنة رسول اهللا م

  اھـ )2(جماعة ممن جاء بعدھم من أھل العلم

  األمر األعجب

                                          

)2/484(المنار  )3(
)2/461(المنار  )4(
)499- 490(األرواح النوافخ على العلم الشامخ  )1(
)7/186(نیل األوطار  )2(



ن   ا  –عل  ومما یزیدك عجبًا أنھم لما علموا قطعًا أن الحسین ب  -صلوات اهللا علیھم
ر            ھ منك ر علی م ینك ة ول ن معاوی د ب اغي المجرم یزی الم الب خرج على الطاغي الظ

ي   ا  –فكان إجماعًا تألم بعض التأخرین لذلك فحاول ذم اإلمام الحسین بن عل علیھم
  -السالم

ن         ) : ع(قال اإلمام المھدي  د ب ى یزی ي عل ن عل ي الحسین ب ة بغ واعتقدت الكرامیَّ
  .)3(معاویة

ب        : قال المقبلي ن أوجب طاعة المتغلِّ ھ لم اك عن ًا ال انفك ھذه الشنیعة الزمة لزوم
ي      دیث ف ھ والح ة الفق ولذا روي عن ابن العربي شارح الترمذي وھو من خیار ائم

  فجرى على القاعدة تجلدًا وجّبن غیره, ما قتل الحسین إال سیف جده: المالكیة فقال
ذا وذا   ابین ھ زول م   مھ

  
ال ذا ت    ل ف   أتى والذا حص

  
ي        ت النب ل بی ي أھ دة ف ى القاع ة جروا عل ائلین بوجوب طاعة المتغلب ع الق -وجمی

د الحسین   -صلى اهللا وسلم علیھ وآلھ ھ        : بع د اهللا وأخی ن عب د ب ي ومحم ن عل د ب زی
ن بعض   «وسائر أئمةأھل البیت وھم شعبة من الحسین  وسیرھم  » ذریة بعضھا م

الف  ف والمخ وفة للمؤال ة مكش ال    معروف ا خ ر قلَّم ل عص ي ك ددھم ف رة ع ع كث م
ذي          , عصر من إمام ن الطراز ال ن م م یك ھ ل ادر بخالف سیرة أھل فلو سار منھم ن

  .من طراز یزید بین الضال واألضل -في األغلب–وما زال عدوھم , كالمنا فیھ

  .)1(ولذا لم یقم في وجھ الناقص واألمشج احد: وقال

ى        ولقد أفرط بعض أھل : وقال الشوكاني ود عل ي الجم م ف ن وافقھ رام وم م الك العل
اً    –أحادیث الباب  ان ظالم والي وإن ك أن الحسین      -أي من طاعة ال وا ب ى حكم حت

ك لحرم الشریعة       -رضي اهللا عنھ وأرضاه–السبط  ر السكیر الھات باغ على الخمی
ود        -لعنھم اهللا-المطھرة یزید بن معاویة ا الجل االت تقشعر منھ ن مق فیاهللا العجب م

  اھـ )2(تصدع من سماعھا كل جلمودوی

ار      ي منحة الغف ر ف ن األمی ف      : وقال العالمة اب ره أحد من طوائ وال ینبغي أن ینك
ت            اإلسالم ھ كان ل ألجل دین ب ر بشروطھ واجب من ضرورة ال ار للمنك ألن اإلنك

  .بعثة النبیین والمرسلین

ھ  : )3(وأما من قال الم    «أنھ الیخرج علی ى الظ ا   » أي الیحل الخروج عل بحال وإنم
ھ             دم قتال واردة بع ث ال ق ألن األحادی ر تحقی ى غی ي عل ھ كالم مبن ھ فإن یجب وعظ

  .مقیدة بما علم من ضرورة الدین من وجوب إنكار المنكر

ة ح  : وتعلم جھل من قال: وقال ا كلم ى صادرة   إنما قتل الحسین بسیف جده وأنھ مق
  عن غباوة وعدم تحقیق اھـ

                                          

)6/379(البحر الزخار  )3(
)465, 2/464(المنار  )1(
)7/186(نیل األوطار  )2(
.القائل ھو النووي كما في شرح صحیح مسلم )3(



ر        ورد علیھم العالمة العباس بن أ ل كالم األمی روض النضیر ونق ة ال ي تتم حمد ف
  السابق

  نضیف كالم معدن الرسالة علیھم السالم

ال     : -علیھما السالم–وكفى بقول اإلمام األعظم زید بن علي  ن األعم یس شيء م ل
  .أفضل من جھادھم أي الظالمین وھذا الكالم في مجموعھ الشریف

اد    -عز وجل–ولكن ما أعلم شیئًا أرضى هللا : أخره) ع(ومن كالم لھ  مني من جھ
  )1(بني أمیة

هللا ولرسولھ  واهللا ما أمسى على وجھ األرض عصابة أنصح  : ألصحابھ) ع(وقال 
  .ولإلسالم منكم

ال  ) ع(بن عبد اهللا  ولما خرج اإلمام إبراھیم ك فق ألوني عن   : سئل شعبة عن ذل تس
ي    , ام معھإبراھیم وعن القی ن رسول اهللا واهللا لھ تسألوني عن أمر قام بھ إبراھیم ب

  .عندي بدر الصغرى

  .وقیل القائل ھو سعید بن المسیب

ة        نفس الزكی د اهللا ال ن عب د ب ام محم ي     ) : ع(وعن اإلم دنیا ل ا یسرني أن ال واهللا م
  .بأسرھا عوضًا عن جھادھم

  ئمة المذاھبأ

بك أن أ م  حس و ل المین ول ى الظ روج عل ن الخ ون م ة ال یمنع ذاھب األربع ة الم ئم
  وإطباقھم علیھیكتف اإلنسان المتعصب بما قدمنا فسیقتنع بھذا 

   -علیھما السالم–اإلمام زید بن علي  -رحمھ اهللا–فقد ناصر أبو حنیفة 

  ,وأحسن العذر عنده: وقال لما أرسل رسولھ بأربعین درھم لإلمام زید

ع أحد األئم      امراءأن  وقیل دھا م ل ول ال   ة سألت عن قت اه فق ھ أفت ن   : ة وأن ك مم أبن
  شھد بدرًا أو نحو ذلك

ة   -رحمھ اهللا–وناصر اإلمام مالك بن أنس  –اإلمام محمد بن عبد اهللا النفس الزكی
 ببیعتھ وأن بیعة الدوانیق مكرھة لیست بصحیحة فأوذيوأفتى الناس  -علیھ السالم

  .وسمَّ بسبب ذلك

ا   -علیھ السالم –اإلمام یحیى بن عبد اهللا  -رحمھ اهللا–اإلمام الشافعي  وناصر ودع
  أوذي وحبس وذلك بسبب نصرتھ للدینالناس إلى الخروج معھ ف

ھ    -رحمھم اهللا–وقد ذكر ھذا عن األئمة  ي كتاب اض  «ابن الجوزي والعمري ف الری
ت   . )2(وغیرھم »المستطابة د رأی ا ق ن          فھ ام م ایع إلم د ب د من ھؤالء ق ل واح أن ك

                                          

)ع(أخرجھ اإلمام ابو طالب  )1(
»أسانید آل محمد«راجع الموضوع في رسالتنا  )2(



ت  ل البی ة أھ الم–أئم یھم الس رون   -عل انوا ی م ك ى أنھ ة عل ة قاطع ك دالل ي ذل وف
  الخروج على أئمة الجور ووالة البغي والطغیان

ات   وا سیاس دوھم إتبع ذین قل ن ال یھم م ة إل بة المذھبی ى النس ن أدع إن م ولألسف ف
ة     وترك, رارات الدول الظالمةالحكام وق ي المذھبی یھم ف دعون اإلنتساب إل , وا من ی

وا       د واختط ي التقلی تھم ف ھ أئم ا علی دین وم رورة ال ن ض م م ا عل ؤالء م رك ھ فت
ن         رات م اء المنك وا أن الخروج إلنھ الطوا الظالمین وزعم خطوات السالطین وخ

  ]52:بأس[﴿َوَأنَّى َلُھُم التََّناُوُش ِمْن َمَكاٍن َبِعیٍد﴾ فساد األمة ومن ضیاع الدین 

لین     -كما زعموا–لو كان ذلك تفریقًا وفسادًا  اء والمرس ة األنبی ي بعث ة   لكان ف مفّرق
ول اهللا   ھ   بین الجماعة مفككة لشمل األمة الواحدة وإذا كنت ذكیًا فتأمل ق ت قدرت جل

  ]213:البقرة[ ﴾َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَُّھ النَِّبیِّیَن ُمَبشِِّریَن َوُمْنِذِریَن﴿

ة      ك األم ق تل ك وتمزی ر ذل ب تغیی ر فوج الل والكف ى الض وا عل د أجمع راھم ق فت
ا     فلیست أمة حتى تكون مع الحق أمة, الواحدة ا ورفعتھ دین وعلیھ فیجب احترامھ

ى   لى الضالل وإن اجتمعت فال یجب إال وأما األمة التي ع ك حت تمزیق صفھا الھال
  ترجع إلى اهللا وتأوب

  ,أھل الحق وإن قلواھم : والجماعة

  ھم أھل الباطل وإن كثروا: والفرقھ

  م اإلھتمام بالدین وتغییر المنكرفالفتنة العظیمة والمصیبة الكبیرة ھي في عد

ا , فمن أراد ذلك فحكم اهللا طلب وأمر بتمسك جماعة المسلمین وتمسكھم م   فإنھ إن ل
ھویتھم وكما قال اهللا تتناه عن المنكر ھلكت وصارت تبعًا للشیطان الرجیم وتبعًا أل

َمَواُت        ﴿رب العالمین  َدِت السَّ َواَءُھْم َلَفَس قُّ َأْھ َع اْلَح ِو اتََّب اِرُھوَن َوَل َوَأْكَثُرُھْم ِلْلَحقِّ َك
  ]71, 70:المؤمنون[ ﴾َواْلَأْرُض

ي     ن عل د ب لوات اهللا –وكما قال اإلمام األعظم زی ھ  ص ة إال    :  -علی ر اهللا القل ا ذك م
  .مدحھم وال ذكر الكثرة إال ذمھم

ف    د أل ھ السالم  –وق رآن        -علی رأ الق ن ق ك وم ى ذل ي اإلستدالل عل ة ف الة كامل رس
ي     ؤمنین عل ر الم ): ع(وتأمل ذلك عرف أن الحق ال یعرف بالرجال وكما قال أمی

  .اعرف الحق تعرف أھلھ

  .ة ولمن ألقى لنا سمعھ وھو شھیدولعلي قد أسھبت وذلك توضیحًا للحج 

  دآءـــن

لمین       : إخوة اإلیمان ور المس ن والة أم م م ر المھ ذا األم لنالحظ من خالل دراسة ھ
  .اماسابقًا أمرًا 

اب             ى الكت لمین عل ن المس ة م ایع البیع ان یب ن الماضین ك ل واحد م سنالحظ أن ك
  والسنة بما فیھم الخلفاء وغیرھم



ال   لمین فق ا : فھذا الخلیفة أبو بكر خطب المس أعینوني وإن     أیھ اس إن أحسنت ف الن
  ,أسأت فقوموني

ال وني : وق ي  أطیع ة ل ال طاع ولھ ف یت اهللا ورس ولھ وإن عص ت اهللا ورس ا أطع م
  علیكم

  .)1(وإن عصیت اهللا ورسولھ فقوموني بسیوفكم: وقال

إن « ذلك ما روي مرفوعًاوھذا مبني منھ على وجوب الخروج على الوالي ویؤید 
  »)2(ھذا األمر في قریش ال یعادیھم أحد إال كبھ اهللا على وجھھ ما أقاموا الدین

وكانت البیعة ألبي بكر ثم لعمر على شرط العمل بالكتاب والسنة وكذا عثمان وإال 
  .فال طاعة لھم

ھ فل    ر أنصاره خروجھ   ومما یدلك على ذلك أن المعادین لعثمان ادعوا ظلم م م ینك
  رووه بعدهلذلك إنما بینوا أحقیتھ ولذا لم یذكروا حدیثًا واحدًا 

ك       : بیعة لعبد الملك بن مروان وكتب ابن عمر د المل مع والطاعة لعب ر بالس ي أق إن
  .)3(أمیر المؤمنین على سنة اهللا وسنة رسولھ ما استطعت

ب       ي طال ن أب ي ب ؤمنین عل ھ  –ولألسف لو كان ذلك من ابن عمر إلى أمیر الم علی
تعلم  -السالم ھ وس ل ب ب العم ھ فیج ر فخالف م یع ك ول ر ذل ن الكثی اء ع د ج ذا وق ھ

لم –حقیقة اإلجماع من بع وفاة النبي  ى أن طاعة والة    -صلى اهللا علیھ وآلھ وس عل
  األمر في ظل طاعة اهللا ورسولھ

ك   م          وھنا یجب علی دتك ث ادي مجتمعك وأھل بل ك وتن ؤدي واجب ؤمن أن ت ا الم أیھ
  .بالوقوف صفًا واحدًا مع القائمین بالقسط أي بالعدل بین الناس األمة جمیعًا

  للذلة ال لمخالفة القرآن والسنة وندآء المسلمین ال للظلم ال للجبروت ال

ا       بب تفریقن رات س ي ألن المنك فنا الن المعاص رق ص ن یتف ا ل ا وھن وتمزیقن
  .واستعمار الكافر لنا واحتالل بالدنا

  الواقع یشھد

و         راق ھ اكم الع ك أن ح اه وذل ناه وعرفن ذي عش صدام  «نشاھد من خالل الواقع ال
  »حسین

  .رجل استخدم سیاسة الظلم والجبروت

  .صار في كل ذھن رجل عراقي في لیلھ ونھاره

  حكم الظلم والقتل واألسر واإلضطھاد, یتخیلھ الجمیع

                                          

راجع روایة ذلك عند ابن عساكر والطبري في تاریخھ والروض األنف للسھیلي )1(
)9/78(البخاري في صحیحھ  )2(
)97, 9/96(البخاري في صحیحھ  )3(



راق  «یخافون نظام , اجد الشیعة في العراق بكمیات ھائلةتو دام  «أو » صدام الع ھ
  »العراق

ر     , لم یتجاسروا على نھي المنكرلكنھم م بغی الم یحك ى ظ ألنھم الیرون الخروج عل
  .یستعبد الناس. ویقتل العلماء, ما أنزل اهللا

بكاملھ ومن ھنا ھنا التخلف واإلنحطاط الدیني , ھنا الشتات, ومن ھنا وقعت الفرقة
  .جاءت أمریكا وإسرائیل تطالب بإصالح العراق لتحقق الھدف باسم الحریة

  .صدق الناس ظن أمریكا وإسرائیل

  ]20:سبأ[ ﴿َوَلَقْد َصدََّق َعَلْیِھْم ِإْبِلیُس َظنَُّھ َفاتََّبُعوُه﴾

  ال العراق »صدام العراق«فظنوا أنھم یریدون القضاء على 

  ............فعل بھم كل موبقھ, تلھمق, عذبھم, ألنھ ظلمھمحسرتاه تركوا صدام  یا

  !!أمریكا وإسرائیل تطالب بحریة العراق؟

  ]20:سبأ[﴿َوَلَقْد َصدََّق َعَلْیِھْم ِإْبِلیُس َظنَُّھ َفاتََّبُعوُه ِإلَّا َفِریًقا ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن﴾ 

  القرآن یبطل ما تزعمھ أمریكا وإسرائیل

  ]120:البقرة[﴿َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَیُھوُد َوَلا النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُھْم﴾ 

  !!فكیف صدقوا أباطیل الیھود والنصارى؟

  .وبالفعل دخل المارد العنید الكافر بالد المسلمین في العراق

  أخذوا صدام العراق فھل خرجوا من العراق؟

  .وجدوهما طلبوه في الظاھر قد 

  .زیف وتضلیل. مواعید عرقوب

المسلمة في ضیاع وحرب وقتل وأسر واستعمار واغتصاب  تزال بالد العراق وال
  .المسلمین لم ینھو عن المنك المخوف الذي أمروا بتغییرهوالسبب أن 

  .كل مستحقات العراق, بترول العراق, أمریكا وإسرائیل تأخذ ثروات العراق

  .اإلنتھاك واألسر والقتل والتعذیب وحتى الیوم والمسلمون في العراق بین

ل   م التنزی ي محك ول ف بحانھ یق ا ﴿واهللا س اِلِمیَن َبْعًض َض الظَّ َولِّي َبْع َذِلَك ُن  ﴾َوَك
  ]129:األنعام[

إنھم لو خرجوا على الظالم المجرم لما سكتوا بل أعانوا أمریكا الكافرة الماردة في 
  !!فتعجب ولم ال تتعجب؟!! ماردالدخول للقضاء على الظالم العنید ال

  .وھذا المثل حسبك آیھا الناظر وتلك سیاسة الخبیث الیھودي الكافر

ریم رآن الك ینا الق ینا أو تناس اتھم , ونحن نس ارى وسیاس ود والنص دنا الیھ ذلك أی فل
  اللعینة بدعوى أننا ال نعلم ذلك



  .اعداءنا والقرآن قد كشف ذلك ودیننا حلَّ لنا جمیع مایشكل علینا من أمر

ك د اتضحت أمام ابرة ق ي الع ارئ– ففكرت ا الق ا -ایھ ون فھمناھ ا , ونك ا فیھ وفكرن
  ا لنیل السعادة في الدنیا واألخرةجمیع

اب  وذلك د           في ضوء الكت راھن ق ن بعالجھ فوضعنا ال ل زم الج ك ذي ع ز ال العزی
ة   أوضح   ة الكاذب ك السیاس ریم تل رآن الك رآن الق م السر  «ألن الق ذي یعل ن اهللا ال م
ي            » وأخفى اطع ف اء العالج الق ذلك ج یاتنا فل ي نفس ا ف دوره الضمائر وم ا ت یعلم م

اج ﴿ دٍ            منھ یٍم َحِمی ْن َحِك ٌل ِم ِھ َتْنِزی ْن َخْلِف ا ِم ِھ َوَل ْیِن َیَدْی ْن َب ُل ِم ِھ اْلَباِط ا َیْأِتی  ﴾َل
  ]42:فصلت[

المین   اح الظ ب كف ذي أوج رآن ال ذا الق القرآن  ھ ادھم ب اًدا  وجھ ِھ ِجَھ ْدُھْم ِب ﴿َوَجاِھ
  ]52:الفرقان[َكِبیًرا﴾ 

  ]39:األنفال[ ﴿َوَقاِتُلوُھْم َحتَّى َلا َتُكوَن ِفْتَنٌة﴾وجھادھم بالسیف 

ي ﴿ ي َتْبِغ اِتُلوا الَِّت رات[ ﴾َفَق مْ   ﴿ ]9:الحج اَن َلُھ ا َأْیَم ْم َل ِر ِإنَُّھ َة اْلُكْف اِتُلوا َأِئمَّ  ﴾َفَق
ْیِھمْ    ﴿ ]12:التوبة[ ْظ َعَل اِفِقیَن َواْغُل اَر َواْلُمَن ة [ ﴾َجاِھِد اْلُكفَّ ا   ﴿ ]73:التوب وِنیَن َأْیَنَم َمْلُع

ِھ تَ   نَِّة اللَّ ِدیًلا ُثِقُفوا ُأِخُذوا َوُقتُِّلوا َتْقِتیًلا ُسنََّة اللَِّھ ِفي الَِّذیَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُس  ﴾ْب
  ]62, 61:األحزاب[

ول   ل أن یق رت         : ولقائ رك ذك م ن الخروج ول ائلین ب ن الق رھم م اء وغی ذكرت الخلف
ب  أمیر المؤمنین  ھ السالم  –علي بن أبي طال ا سبق      ! ؟ -علی ا فیم د نقلن الجواب ق ف

وال    ن أق ذرات م ر ش ھ ولنخت اب المدین ول اهللا وب ي رس ھ وص ك ألن د ذل و رائ وھ
  »تابعوا الحق من أھلھ«: المؤمنین

ي       ھذا المثل ا د النب نة محم المین وصحاح س ول اهللا رب الع لواقعي یشھد لصحتھ ق
  األمي وقد قدمنا ذلك 

ث دار كالم        ھ حی دور الحق مع ن ی ول م ان  ویشھد لصحتھ ق ب االحتجاج وبی قط
ب         ي طال ن اب ي ب ؤمنین عل ر الم ا امی صلوات اهللا  –الحجة ومزیل كل شبھة موالن

  -علیھ

ذلك بما كسبت أیدیكم : ة السوء والفسق فقالالبالء على العباد من وال) ع(فقد ذكر 
دین    ي ال ة ف اع         , ورضاكم بالدنی ة الجور ب ن أئم ر الجور م و أن أحدكم إذا اظھ ول

ولرضیتم من ربكم .... لقام دین اهللا على قطبھوأخذ حظھ من الجھاد  نفسھ من ربھ
  .فنصركم

ھ   ن كالم رى أن م الم–فت ھ الس وم   : -علی یھم ق غ ف وم نب ان ق ر الزم ي أخ ون ف یك
ر إال       مراءون  ًا عن المنك المعروف وال نھی رًا ب ون أم فیتقرأون ویتنكسون ال یوجب

  إذا أمنوا الضرر

س   , یتبعون زالت العلماء, یطلبون ألنفسھم الخص والمعاذیر ي نف وما الیضرھم ف
ال  الة وا , والم رت الص و أض دانھم    فل أموالھم وأب ایعملون ب ائر م یام وس لص

وھا د , لرفض ن    وق ي ع المعروف والنھ ر ب رفھا األم رائض وأش نم الف وا أس رفض



اء بیل األنبی ر س الحین , المنك اج الص اء«ومنھ رائض  »األتقی ام الف ا تق ة بھ فریض
الم    رد المظ ب وت ل المكاس أنكروا      وتح داء ف ن األع ف م ر األرض وینتص وتعم

  .وصكوا بھا جباھھم وال تخافوا في اهللا لومة الئمالمنكر بألسنتكم 

ن    , أني معذب من قومك ماءة الف: )1(وأوحى اهللا إلى نبي من انبیائھ ًا م ین الف أربع
  !یارب ھؤالء األشرار فما بال األخیار؟: وستین الفًا من خیارھم فقال, شرارھم

  .داھنوا أھل المعاصي ولم یغضبوا لغضبي :قال

ال     وھذا القول : قلت ث ق ھ حی دنا اهللا ب ا توع یَبنَّ      ھو مصداق م ا ُتِص ًة َل وا ِفْتَن ﴿َواتَُّق
صلوات اهللا  –ومصداق ما توعدنا بھ نبینا  ]25:األنفال[ الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة﴾

  .وهللا الحمد والشكر. وقد تقدم ذكر بعضھا, في كثیر من األخبار -علیھ وآلھ

  وجوب قتال البغاة

  أقوال أمیر المؤمنینتابع 

ؤمنین    ي الم ھ السالم  –وقال أم ت        : -علی ھ وقلَّب ر وعین ذا األم ف ھ د ضربت أن ولق
  .ظھره وبطنھ فلم أر لي إال القتال أو الكفر

  فأفتنا؟ -علیك سالم اهللا–ما سبب ذلك یاأمیر المؤمنین  :ولنسأل

اب  الم–فأج ھ الس ائًال -علی دا : ق دث أح اس واٍل أح ى الن ان عل د ك ھ ق د إن ثًا وأوج
  .ثم نقموا فغیروا: فقالوا, الناس مقاًال

  فترى أن السبب ھو العصیان وإظھار المنكر والطغیان

اون     : قال الشیخ محمد عبده ال تھ رك القت ق ألن ت والمراد في الكفر في كالمھ الفس
  بالنھي عن المنكر وھو فسق ال كفر اھـ

ذا    : -علیھ السالم–وقال  اس بھ ق الن م     آیھا الناس إن أح ھ وأعلمھ واھم علی ر أق األم
  أبى قوتلفإن  )2(بأمر اهللا فیھ فإن شغب شاغب استعتب

ة   : -علیھ السالم–وقال  ل القبل ل  , وقد ُفتح باب الحرب بینكم وبین أھ ذا  وال یحم ھ
  .العلم إال أھل البصر والعلم بمواقع الحق

اكم   : -علیھ السالم–وقال  ن دنی د  أال وإنھ ال یضركم تضییع شيء م ن   بع م م حفظك
  .كتابھ أال وإنھ ال ینفعكم بعد تضییع دینكم شيء حافظتم علیھ من أمر دنیاكم

ي   ھ السالم  –ولإلمام عل ھ         -علی الھم ومن ي ذم والة الجور ووجوب قت ر ف كالم كثی
ؤمنین        ر الم ن كالم امی ة م ة والنھای ھ السالم  –ماذكره صاحب البدای یخاطب   -علی

ل      اره وھو طوی ام حص ان أی ي        عثمان بن عف ة ف ك رغب ان إلی اك إذا ك ھ ھن فراجع
  اإلطالع والبحث وفیما نقلناه كفایھ

  من أقوال اآلل
                                          

ھو یوشع بن نون علیھ الصالة والسالم )1(
طلب منھ الرضا بالحق: استعتب )2(



ي   ا السالم  –قال أمیر المؤمنین الحسین بن عل م أخرج أشرًا وال بطرًا     :  -علیھم ل
  .وال رئاء ولكن خرجت في إصالح أمة جدي

ي    ن عل یھم السالم  –وقال أمیر المؤمنین زید بن علي بن الحسین ب ت    -عل ا خفق لم
ا , الحمد هللا الذي أكمل لي دیني: الرایات دًا      واهللا م ت محم ي لقی صلى  –یسرني أن

ر        ولم أمر -اهللا علیھ وآلھ وسلم م عن المنك م أنھھ المعروف ول ھ ب ي أمت ا  , ف واهللا م
ة اهللا    ى رحم ك إل واهللا , أبالي أن أججت لي نار ثم قذفُت فیھا ثم صرت فیما بعد ذل

لم  –في الرفیق األعلى مع محمد  أحد إال كانینصرني  ال ھ وس  -صلى اهللا علیھ وآل
  .صلوات اهللا وسالمھ علیھم–وعلي وفاطمة والحسن والحسین 

واهللا ال أعلم عمًال أرضى هللا تعالى من قتال ھؤالء : ألصحابھ -علیھ السالم–وقال 
  .یعني بني أمیة

ال  الم–وق ھ الس وم ا  : -علی اء ی د إال ج یھم أح ي عل ى  واهللا ال یعینن ًا حت ة أمن لقیام
  یجوز الصراط

إنا ندعوكم آیھا الناس إلى كتاب اهللا وسنة نبیھ : یقول في بیعتھ-علیھ السالم–وكان 
الظالمین والدفع عن المستضعفین وإعطاء وإلى جھاد  -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم–

  .المحرومین

  حكایة

ال   قام عامر د وق ى      : بن ربیع العندي إلى اإلمام زی ا عل ت إن كن ا الحسین أرأی یاأب
  .ألست أعظمنا أجراالحق 

  بلى: قال اإلمام

  أرایت إن كنا على الباطل الست أثقلنا ظھرًا؟ :قال عامر

ل   , واهللا الذي ال إلھ إال ھو, بلى: قال اإلمام ا عذرة قات دى    , یاأخ ى الھ ا واهللا لعل فإن
  الباطل اھـإنھم لعلى أبطل 

أما واهللا لقد : حیث قال) ع(د بن عبد اللع النفس الزكیة وصدق اإلمام المھدي محم
عمود الدین إذ اعوج ولن نقتبس أحیا زید بن علي ما دثر من سنن المرسلین وأقام 

  وزید إمام األئمة اھـ, إال من نوره

ي      ن عل د ب ام زی ا السالم  –ویذكر اإلم ل     -علیھم الم ك والي الظ ا  أن ال ا دع دعوًة   م
  لعنتھ المالئكة جمیعا

ي بحث               دمناه ف ا ق ا وبم اه ھن ا نقلن ا بم ن اكتفین ذا الف ي ھ ر ف ھ كالم كثی الم «[ول ك
  .عنھ وعن غیره من األئمة ]»العلماء واألئمة

ادي   ام الھ الم –ولإلم ھ الس ال       -علی وب قت ائلھ بوج ھ ورس ي خطب یم ف الم عظ ك
ي     وكالمھ وأ. الظالمین وإخافتھم وحل دمائھم ن عل د ب ام زی قوالھ تشابھ كلمات اإلم

  -علیھما السالم–



من وال غرو فالمنبع واحد والمنھاج متحد فھما أئمة األئمة ومن أحیا اهللا بھم العباد 
  .سنى الغفلھ وطھرھم من والة السوء الفجرة

  العالم المقبلي ینفي اإلجماع المزعوم

اس   على أئمة  -رحمھ اهللا–وقد أثنى العالمة المقبلي  ین الن العترة القائمین بالقسط ب
ال      م ق اة الظالمین ث ى الطع رھم     :الخارجین عل د –ولكن حرم خی ن   -أي آل محم م
ال بعضھم   !! یحكم للجبابرة بالخالفة ویسمیھم خوارج  ا ق ین إال    : وكم ل الحس ا قت م

  !!.بسیف جده

دائھم فمن حض   , أبائھم )1(حذوا: وقال ھم ر عداوتھم وحرب  وإنما أدركت الشقاوة أع
ى شدة      , فقد حضر اھدة عل ارات الش ومن غاب فھو یستدرك ذلك بالتضعیف والعب

  .العداوة والبغض

اع         : وقال د اإلجم ھ انعق أخرین أن ة المت اه حثال ا ادع ھ م ذا كل ى   )2(وأعجب من ھ عل
ن  یعني , تحریم الخروج على أھل الجور وأما في وقت الحسین وأھل الحرة فلم یك

  !!إجماع

ألن كل  -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم–أخرجوھم من أمة محمد  فحین لم یشفھم سبھم
د      ة محم ن ألم ھ م لم    –من صدق علیھ أن ھ وس ھ وآل ي     -صلى اهللا علی ر ف و معتب فھ
  .اإلجماع عند من عقل معناه الشرعي

د استحالت        نة ق اب والس ة الكت رحون أن معرف وكى یص ى أن ھؤالء الن ف , عل فكی
وق بعض  ظلمات بعض !! من الجھالیكون اإلجماع  وه   , ھا ف ا أرادوا أن یجیب –إنم

ال   -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ي       «حین ق اب اهللا وعترت ین كت یكم الثقل ي تركت ف إن
دا     أھل بیتي  دي أب ن بع ن تضلوا م أني    , ما إن تمسكتم بھما ل ر نب ف الخبی إن اللطی

  »فأنظروا كیف تخلفوني فیھما, أنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض

  مع شواھده متواترة معنًىوروایاتھ 

یفھ  : فأجاب ھؤالء در    , نخلفك فیھم بشر خالفة من قدر على السیف فبس م یق ن ل وم
ھ  , فبلسانھ وقلبھ ان       ومن تأخر زمان رین فك ین واألخ ھ األول اول بعداوت ا تن كتاریخن

  .)3(أعمھم جنایة واهللا المستعان

  

  توسعات المقبلي

الى     -رحمھ اهللا–وقال العالمة المقبلي  ھ تع ي﴾   في تفسیر قول ي َتْبِغ اِتُلوا الَِّت إن : ﴿َفَق
  البغي نوع من أنواع المنكر ودفعھ صورة من صور دفع المنكر

                                          

.أي حذو ابائھم )1(
كالنووي وأضرابھ )2(
  ]307- 304[األبحاث المسدده  )3(



واع      .... فقاتلوا التي یتوقع بغیھا: وقال ع أن ي جمی ذا مطرد ف المعروف   وھ ر ب األم
  .بس سائر المنكراتمع الباغي وغیره من مال, والنھي عن المنكر

ًا   : وقال دنا رئیس م   فإذا وج ا یظل اغ     م ذلك ب و ب ھ فھ ن تحت ك     , م ھ ذل ع ظلم یجب دف
  .بشرط أن ال یقع بسببھ منكر أخر كظلم أھل محلة الرئیس وغیرھم

م      : قلت اغي وأنصاره فحكمھ ن أعوان الب الیجوز أن ُیعتدى على أحد ما لم یكن م
  .حكمھ وھذا ظاھر

رضي  -وأھل الحرة: وأید العالمة المقبلي أھل الحرة في الخروج على الظالم قائًال
م        -اهللا عنھم ن معھ ائر م دون س ن الصحابة ب بعمائة م دھم    , وكانوا س وا عن بل دفع

ألنھم لم  )1(عندھم -كما أنھ ال حق ألبیھ–ألنھ باغ بن باغ ولیس لھ حق في الخالفة 
  .ذین ینزلون الجائر منزلة المجتھدینیكونوا قد تمذھبوا بمذھب ھؤالء ال

ن والة الجور           : قلت ة المجرمین م وا الظلم د أنزل ا فق ھ ال جدال فیھ ذه واهللا حقیق ھ
ع         ا أن المن ي إذ كشف لن دین ورحم اهللا المقبل اء اهللا المجتھ وأئمة الفساد منزلة أولی

ن ل            م یك ذي ل ذھب المحدث ال ببھ التم ى الظالمین والة الجور س ھ من الخروج عل
  ولعمري لقد صدق فیما قالھ, أصل

ى      -علیھ السالم–إن الحسین : وقال المقبلي در عل د ق ھ ق ع   ما خرج حتى ظن أن دف
ر    الف األم يء یخ ین ش ن الحس ق م م یتف د ول اس یزی ر الن ن أش اكیر م م المن أعظ

  بالمعروف ودفع المنكر

ت ھ الخروج  :قل ب علی د الناصر وج ن وج ي أن م ده یعن ب عن أثیر وغل ن الت وظ
  القدرة على الدفع

ا   : ویؤكد ذلك قول المقبلي إنھم إنم وأما أھل البیت فغالبھم الصالح وحسن السیرة ف
ین     دھم الحس ل ج ا فع ل كم یما األوائ ب ال س ي الغال ون ف ھ–یفعل دس اهللا روح  -ق

ا  یجتمع جمھور  یظنون أنھ حصل باجتماعھم القدرة على دفع منكرات الجبابرة كم
ت      لوال حضور : -كرم الھ وجھھ–قال جدھم  ووجوب الحجة بوجود الناصر أللقی

  .ولسقیت أخرھا بكأس أولھا, حبلھا على غاربھا

م        رزون لھ دو فیب یش الع ئھم ج ة فیجی فیتطھوون بدون مالبسة منكر وال ھتك حرم
د ومحم    , محتى یحكم اهللا بینھ ن زی ى ب د كما روي من فعل زید بن علي وولده یحی

ة         بن عبد اهللا النفس الزكیة أبي حنیف اء بنصرتھم ك ى العلم ق وأفت ایعھم خالی وقد ب
  ومالك

  أفتیتھ. أنت قتلت ولدي: مراءة البي حنیفةوقالت إ: وقال

  .لیتني مقام ابنك: فقال أبو حنیفة

  وكذلك سائر المتقدمین من أھل البیت

                                          

عندھم وعندنا وعند كل مؤمن باهللا ورسولھ والیوم األخر )1(



ر     ادي وأوالده والناص راھیم والھ ن إب م ب د اهللا والقاس ن عب راھیم ب ر إب م ذك ث
ال  األطروش وأید قتالھم ضد   داء اهللا وق داده وسیرھم    : أع ول تع ن یط ة   وم معروف

  .)1(في تاریخھم من كالم شیعتھم ومن كالم العامة

  ثناء اهللا على القائمین بأمر اهللا العلي األعلى

ي األرض  , والناھي عن المنكر المخوف ,فالقائم باألمر بالمعروف المغیر للفساد ف
نة      -أي بالعدل–القائم بالقسط  ھ وس ي كتاب ھ ف بین الناس ھو ذلك الذي أثنى اهللا علی

وقد تقدم الثناء علیھم عند ذكر أدلة وجوب  . -ھ وآلھعلیوسالمھ اهللا  صلوات–نبیھ 
  .اإلجمال واإلختصاروھنا نشیر على سبیل , األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

َن       قال اهللا سبحانھ  ي ِم اَل ِإنَِّن اِلًحا َوَق َل َص ِھ َوَعِم ﴿َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَّ
  ]33:فصلت[اْلُمْسِلِمیَن﴾ 

ْيٍء َوھُ  وقال اهللا تعالى ﴿ لٌّ  َوَضَرَب اللَُّھ َمَثًلا َرُجَلْیِن َأَحُدُھَما َأْبَكم َلا َیْقِدُر َعَلى َش َو َك
ى        َو َعَل ْدِل َوُھ ْأُمُر ِباْلَع ْن َی َو َوَم َعَلى َمْوَلاُه َأْیَنَما ُیَوجِّْھُھ َلا َیْأِت ِبَخْیٍر َھْل َیْسَتِوي ُھ

  ]76:النحل[ ﴾ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم

ال          ھ فق دعو إلی دل وی أمر بالع ن ی ل م ع قات بل رفع اهللا شأنھم وجعل قاتل األنبیاء م
ِذیَن          ﴿ِإنَّ اهللا تعالى  وَن الَّ قٍّ َوَیْقُتُل ِر َح یَن ِبَغْی وَن النَِّبیِّ ِھ َوَیْقُتُل اِت اللَّ ُروَن ِبَآَی الَِّذیَن َیْكُف

  ]21:آل عمران[ َیْأُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِس َفَبشِّْرُھْم ِبَعَذاٍب َأِلیٍم﴾

الى    ھِ      ﴿وقال سبحانھ وتع ُھ ِب َر اللَّ ا َأَم ُلوَن َم ِذیَن َیِص ْم     َوالَّ ْوَن َربَُّھ َل َوَیْخَش َأْن ُیوَص
  ]21:الرعد[ ﴾َوَیَخاُفوَن ُسوَء اْلِحَساِب 

األمرین بالمعروف الناھین عن المنكر بالفوز والفالح حیث قال جلت وقد مدح اهللا 
ُأوَلِئَك ﴿وقال اهللا تعالى  ﴾َوُأوَلِئَك ِمَن الصَّاِلِحیَن﴿﴿َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ وقال قدرتھ 

اِة         ﴾َسَیْرَحُمُھُم اللَُّھ ِإنَّ اللََّھ َعِزیٌز َحِكیٌم اَء َمْرَض َك اْبِتَغ ْل َذِل ْن َیْفَع ال سبحانھ ﴿َوَم وق
  اللَِّھ َفَسْوَف ُنْؤِتیِھ َأْجًرا َعِظیًما﴾

َواَءُھْم        وقال جل وعال  ْع َأْھ ا َتتَِّب ْرَت َوَل ا ُأِم َتِقْم َكَم اْدُع َواْس ا    ﴿َفِلَذِلَك َف ُت ِبَم ْل َآَمْن َوُق
  َأْنَزَل اللَُّھ ِمْن ِكَتاٍب َوُأِمْرُت ِلَأْعِدَل َبْیَنُكُم﴾

م ى أنھ الى    وكف ھ تع ك قول ذاب اهللا وذل ن ع اجون م ِن  الن ْوَن َع ِذیَن َیْنَھ ا الَّ ﴿َأْنَجْیَن
  السُّوِء﴾

ى  فالخاسر من نالھ عذاب اهللا وسخطھ وكفى أن األیات القرآنیة كثیرة في الثناء  عل
  .أئمة الدین والحق

  سنة المختار تثني على القائمین بالعدل

ر   لم    –وقد جاء في صحاح سنة النبي األطھ ھ وس ھ وآل اء    -صلوات اهللا علی ي الثن ف
  رعلى األمرین بالمعروف األكبر الناھین عن المنك

                                          

  ]495- 490[راجع ھذا كلھ في األبحاث المسددة  )1(



ھ  ك قول ن ذل ھ –وم ھ وآل لوات اهللا علی لطان  «ص د س ق عن ة ح اد كلم ل الجھ أفض
  »جائر

  »أمیر جائر«أو قال 

سید الشھداء عمي حمزة ورجل قام إلى إمام جائر «صلوات اهللا علیھ وآلھ –وعنھ 
  »فأمره ونھاه فقتلھ

ر      « -صلوات اهللا علیھ وآلھ–وعنھ  ى عن المنك ر بمعروف ونھ ة   من أم و خلیف فھ
ى   -علیھ السالم–اإلمام الھادي  وقد رواه »اهللا في أرضھ في األحكام والمتوكل عل

  حقائق المعرفة وتخریجھ في اإلعتصاماهللا في 

  »من قتل دون دینھ فھو شھید« -صلوات اهللا علیھ وآلھ–وعنھ 

ل أجور   « -صلوات اهللا علیھ وآلھ وسلم–وعنھ  من دعا إلى ھدى كان لھ األجر مث
  »من تبعھ ال ینقص من أجورھم شیئا

ان صحتھا و    ث وبی د هللا  وغیر ھذه األخبار كثیرة وقد تقدم تخریج ھذه األحادی الحم
دین      ي ال ول ف و المعق ذا ھ ریم وھ رآن الك ات الق ع أی ت م ث توافق ذه األحادی أن ھ

  -صلوات اهللا علیھ وآلھ وسالمھ–المقبول من المنقول في سنن سید المرسلین 

ار  م وأنص اة الظل ة الجور ودع ى ائم ن خرج عل د اهللا لم ى شرفًا وسؤددًا عن وكف
  -علیھ السالم–عبد المطلب  الفساد أنھم سادة الشھداء مع الحمزة بن

الھم واإلستشھاد     فإذا كان المؤمن یبحث عن الشھادة ونیلھا فإن جھاد الظالمین وقت
  في ھذه المواقف ھم سادة الشھداء

اء     ادات الشھداء والعظم َن       فكن سیدًا للشھداء ومع س ْیِھْم ِم ُھ َعَل َم اللَّ ِذیَن َأْنَع َع الَّ ﴿َم
  ]69:النساء[َوالشَُّھَداِء َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفیًقا﴾  النَِّبیِّیَن َوالصِّدِّیِقیَن

  ایات دالة على وجوب القتال

ى    ھ اهللا عل ا افترض ي أفضل م اد ف ل الجھ ة مث رض فریض م یفت بحانھ ل إن اهللا س ف
ا فصل      ي أي فریضھ كم ھ    عباده ولم یفصل اهللا في القرآن الكریم ف اد الن ي الجھ ف

ادة وال طاعھ    دَِّمْت        لواله ما قامت هللا عب َبْعٍض َلُھ ُھْم ِب اَس َبْعَض ِھ النَّ ُع اللَّ ا َدْف ﴿َوَلْوَل
  ]40:الحج[ َصَواِمُع َوِبَیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَھا اْسُم اللَِّھ َكِثیًرا﴾

  ]251:البقرة[﴿ َوَلْوَلا َدْفُع اللَِّھ النَّاَس َبْعَضُھْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اْلَأْرُض﴾ 

ھ   ال ووجوب بحانھ   , وھنا سنستعرض بعض اآلیات الدالة على القت ال اهللا س َب  ق ﴿ُكِت
وا   َعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َوُھَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوُھَو َخْیٌر  ى َأْن ُتِحبُّ َلُكْم َوَعَس

  ]216:البقرة[ َشْیًئا َوُھَو َشرٌّ َلُكْم َواللَُّھ َیْعَلُم َوَأْنُتْم َلا َتْعَلُموَن﴾

الى ﴿ ال تع بُّ     وق ا ُیِح َھ َل ُدوا ِإنَّ اللَّ ا َتْعَت اِتُلوَنُكْم َوَل ِذیَن ُیَق ِھ الَّ ِبیِل اللَّ ي َس اِتُلوا ِف َوَق
َن     َواْقُتُل اْلُمْعَتِدیَن دُّ ِم ُة َأَش وُكْم َواْلِفْتَن وُھْم َحْیُث َثِقْفُتُموُھْم َوَأْخِرُجوُھْم ِمْن َحْیُث َأْخَرُج

  ]191, 190:البقرة[ ﴾اْلَقْتِل



الى  ال اهللا تع ا     ﴿وق ْوا َفَل ِإِن اْنَتَھ ِھ َف دِّیُن ِللَّ وَن ال ٌة َوَیُك وَن ِفْتَن ا َتُك ى َل اِتُلوُھْم َحتَّ َوَق
  ]193:البقرة[ ﴾ُعْدَواَن ِإلَّا َعَلى الظَّاِلِمیَن

الى ﴿  ال اهللا تع ْؤِمِنینَ        وق رِِّض اْلُم َك َوَح ا َنْفَس ُف ِإلَّ ا ُتَكلَّ ِھ َل ِبیِل اللَّ ي َس ْل ِف  ﴾َفَقاِت
  ]84:ءالنسا[

  ]35:المائدة[﴿ َوَجاِھُدوا ِفي َسِبیِلِھ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾ وقال سبحانھ 

َوَقاِتُلوُھْم َحتَّى َلا َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ُكلُُّھ ِللَِّھ َفِإِن اْنَتَھْوا َفِإنَّ ﴿وقال اهللا عز وجل
  ]39:األنفال[ ﴾اللََّھ ِبَما َیْعَمُلوَن َبِصیٌر

  ]65:األنفال[ ﴾َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنیَن َعَلى اْلِقَتاِل﴿وقال عز وجل 

ْم          ﴿ وقال سبحانھ ِھ َذِلُك ِبیِل اللَّ ي َس ُكْم ِف َأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِس ُدوا ِب ا َوَجاِھ ا َوِثَقاًل اْنِفُروا ِخَفاًف
  ]41:التوبة[ ﴾َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن

ًة  ﴿وقال سبحانھ  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َقاِتُلوا الَِّذیَن َیُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَیِجُدوا ِفیُكْم ِغْلَظ
  ]123:التوبة[ ﴾َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َمَع اْلُمتَِّقیَن

ُھ  َقاِتُلوا الَِّذیَن َلا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوَل﴿وقال تعالى  ا ِباْلَیْوِم اْلَآِخِر َوَلا ُیَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَّ
  ]29:التوبة[ ﴾َوَرُسوُلُھ َوَلا َیِدیُنوَن ِدیَن اْلَحقِّ

  ]73:التوبة[ ﴾َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ َجاِھِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقیَن َواْغُلْظ َعَلْیِھْم﴿ وقال جل وعال

ُدوَر     َقاِتُلوُھْم ﴿وقال تعالى  ِف ُص ْیِھْم َوَیْش ْرُكْم َعَل ُیَعذِّْبُھُم اللَُّھ ِبَأْیِدیُكْم َوُیْخِزِھْم َوَیْنُص
  ]15, 14:التوبة[ ﴾َوُیْذِھْب َغْیَظ ُقُلوِبِھْم َقْوٍم ُمْؤِمِنیَن

ِذیَن     ﴿ وقال سبحانھ ُھ الَّ ِم اللَّ ا َیْعَل َم    َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّ ْنُكْم َوَیْعَل ُدوا ِم َجاَھ
  ]142:آل عمران[ ﴾الصَّاِبِریَن

الى  ال اهللا تع ْنُكمْ      ﴿ وق ُدوا ِم ِذیَن َجاَھ ُھ الَّ ِم اللَّ ا َیْعَل وا َوَلمَّ ْبُتْم َأْن ُتْتَرُك  ﴾َأْم َحِس
  ]16:التوبة[

ْأَلُموَن     َوَلا َتِھُنوا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإْن َتُكوُنوا َتْأَلُموَن ﴿ وقال تعالى ا َت ْأَلُموَن َكَم ِإنَُّھْم َی َف
ا        ا َحِكیًم ُھ َعِلیًم اَن اللَّ وَن َوَك ا َیْرُج ا َل اء [ ﴾َوَتْرُجوَن ِمَن اللَِّھ َم ال اهللا   ]104:النس وق

بحانھ ﴿ ي  س ُدوَن ِف َرِر َواْلُمَجاِھ ي الضَّ ُر ُأوِل ْؤِمِنیَن َغْی َن اْلُم ُدوَن ِم َتِوي اْلَقاِع ا َیْس َل
ِدیَن     َسِبیِل اللَّ ى اْلَقاِع ِھْم َعَل َأْمَواِلِھْم َوَأْنُفِس ِھ ِبَأْمَواِلِھْم َوَأْنُفِسِھْم َفضََّل اللَُّھ اْلُمَجاِھِدیَن ِب

ا         ًرا َعِظیًم ِدیَن َأْج ى اْلَقاِع ِدیَن َعَل ُھ اْلُمَجاِھ َل اللَّ َنى َوَفضَّ  َدَرَجًة َوُكلا َوَعَد اللَُّھ اْلُحْس
  ]96, 95:النساء[ ﴾َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة َوَكاَن اللَُّھ َغُفوًرا َرِحیًماَدَرَجاٍت ِمْنُھ 

اُغوِت    وقال ﴿ ِبیِل الطَّ ي َس الَِّذیَن َآَمُنوا ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ َوالَِّذیَن َكَفُروا ُیَقاِتُلوَن ِف
اء [ ﴾اَن َضِعیًفاَفَقاِتُلوا َأْوِلَیاَء الشَّْیَطاِن ِإنَّ َكْیَد الشَّْیَطاِن َك الى ﴿   ]76:النس ال تع ِإنَّ وق

ُھ     ِھ َواللَّ َة اللَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوالَِّذیَن َھاَجُروا َوَجاَھُدوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ ُأوَلِئَك َیْرُجوَن َرْحَم
  ]218:البقرة[ ﴾َغُفوٌر َرِحیٌم

بحانھ  ال س ِذیَن ﴿وق ِھ الَّ ِبیِل اللَّ ي َس اِتُلوا ِف بُّ َوَق ا ُیِح َھ َل ُدوا ِإنَّ اللَّ ا َتْعَت اِتُلوَنُكْم َوَل ُیَق
  ]190:البقرة[ ﴾اْلُمْعَتِدیَن



  الجھاد في السنة النبویة

ال   ھ ق لم أن ھ وس ھ وآل لوات اهللا علی طفى ص ي المص ن النب اء ع نام «وج اد س الجھ
  »)1(الدین

  »ھمذروة سنام اإلسالم الجھاد في سبیل اهللا ال ینالھ إال أفضل«وفي لفظ 

صلوات اهللا وسالمھ  –وعن موالنا أمیر المؤمنین زید بن علي عن أبائھ عن النبي 
ن     «قال  -علیھ وآلھ ي م ر وعل زة وجعف أقرب الناس مني موقفا یوم القیامة بعد حم

ا      »خرج بسیفھ على إمام جائر فقاتل فقتل ر الشریف فیم ذا الخب وقد خرجنا نحو ھ
  تقدم

ال  ھ ق لم أن ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ھ ص ا «وعن بیل اهللا م ي س دي ف دما عب رَّت ق اغب
  »)2(فطمعت فیھ النار

ھ  لم   –وعن ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ن      « -ص ر م ة خی بیل اهللا أو روح ي س دوة ف لغ
  من الدنیا وما فیھا: وفي لفظ »)3(الدنیا

ى ا «صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم –وعنھ  بیل    : هللا عونھم ثالثة حق عل ي س د ف المجاھ
  »)4(والمكاتب یرید األداء, والناكح یرید العفاف, اهللا

لم –وعنھ  ال   -صلى اهللا علیھ وآلھ وس د اهللا        «ق ھ عن بیل اهللا فل ي س ة ف من سھر لیل
د          ھ عن ًا فل دین یوم ن خدم المجاھ ي وم ن أمت من الثواب ماال یقدر أحد أن یصفھ م

  »اهللا ثواب عبادة عشرة اآلف سنة

  »)1(الجنة تحت ظالل السیوف«قال  -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم–وعنھ 

ھ  لم  –وعن ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ال  -ص دَّھا اهللا    «ق ة أع ة درج ة مائ ي الجن إن ف
  »)2(للمجاھدین في سبیلھ مابین كل درجتین مابین السماء واألرض

ھ   ھ   –وقد جاء في الصحیح عن ھ وآل م یحدث     « -صلوات اهللا علی ات ول ن م نفسھ  م
  »بالجھاد مات على شعبة من النفاق

  .وغیرھا

  فضل الشھید في القرآن

ور             ریم اهللا الغف د الك ن عن اء م ریم ج اء ك ى الشھید ففضل عظیم وثن أما الثناء عل
  الرحیم

                                          

اخرجھ الطبراني في الكبیر وصححھ السیوطي في جامعھ )1(
أخرجھ البخاري وابن عساكر وغیرھما )2(
اخرجھ البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجھ وأحمد وابن حبان والنسائي وأبو یعلى وسعید بن منصور عن عدة من الصحابة منھم أنس وابن  )3(

.عباس وسھل بن سعد وابو ھریرة والزبیر بن العوام
اخرجھ الحاكم في المستدرك والنسائي والبیھقي في السنن وغیرھم )4(
ھماالحاكم والبیھقي وغیر )1(
البخاري وأحمد وابن حبان وغیرھم )2(



ْل         ما یقول اهللا جلت قدرتھ  ومن ذلك َواٌت َب ِھ َأْم ِبیِل اللَّ ي َس ُل ِف ْن ُیْقَت وا ِلَم ﴿َوَلا َتُقوُل
  ]154:البقرة[ َلِكْن َلا َتْشُعُروَن﴾َأْحَیاٌء َو

افقین    د ذم المن ھداء بع دح الش بحانھ یم ال س ْو   ﴿وق ُدوا َل ِإْخَواِنِھْم َوَقَع اُلوا ِل ِذیَن َق الَّ
ِذیَن   َأَطاُعوَنا َما ُقِتُلوا ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأْنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن َوَلا َتْحَسَبنَّ الَّ
ْن           ُھ ِم اُھُم اللَّ ا َآَت ِرِحیَن ِبَم وَن َف ْم ُیْرَزُق َد َربِِّھ اٌء ِعْن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َأْمَواًتا َبْل َأْحَی
ونَ   َفْضِلِھ َوَیْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذیَن َلْم َیْلَحُقوا ِبِھْم ِمْن َخْلِفِھْم َألَّا َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَلا ُھْم َیْحَزُن

ْؤِمِنینَ         َیْسَتْب َر اْلُم یُع َأْج ا ُیِض َھ َل ٍل َوَأنَّ اللَّ ِھ َوَفْض َن اللَّ ٍة ِم ُروَن ِبِنْعَم آل [ ﴾ِش
  ]171-168:عمران

ا           وقال سبحانھ  ٌر ِممَّ ٌة َخْی ِھ َوَرْحَم َن اللَّ َرٌة ِم تُّْم َلَمْغِف ِھ َأْو ُم ِبیِل اللَّ ي َس ﴿َوَلِئْن ُقِتْلُتْم ِف
  ]157:آل عمران[ َیْجَمُعوَن﴾

وا   ﴿وقال تعالى  اَتُلوا َوُقِتُل َفالَِّذیَن َھاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم َوُأوُذوا ِفي َسِبیِلي َوَق
ِد     ْن ِعْن ا ِم ِھ  َلُأَكفَِّرنَّ َعْنُھْم َسیَِّئاِتِھْم َوَلُأْدِخَلنَُّھْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر َثَواًب اللَّ

  ]195:آل عمران[ ﴾ْنَدُه ُحْسُن الثََّواِبَواللَُّھ ِع

﴿َوَمْن ُیِطِع اللََّھ َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذیَن َأْنَعَم اللَُّھ َعَلْیِھْم ِمَن وقال سبحانھ وتعالى 
َك الْ    ا َذِل َك َرِفیًق ِھ    النَِّبیِّیَن َوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداِء َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن ُأوَلِئ َن اللَّ ُل ِم َفْض

  ]70, 69:النساء[ َوَكَفى ِباللَِّھ َعِلیًما﴾

ْل      وقال سبحانھ  ْن ُیَقاِت َآِخَرِة َوَم دُّْنَیا ِباْل اَة ال ﴿َفْلُیَقاِتْل ِفي َسِبیِل اللَِّھ الَِّذیَن َیْشُروَن اْلَحَی
  ]74:النساء[ِفي َسِبیِل اللَِّھ َفُیْقَتْل َأْو َیْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤِتیِھ َأْجًرا َعِظیًما ﴾ 

ل ﴿  ز وج ال ع ْؤِمِنی وق َن اْلُم َتَرى ِم َھ اْش َة   ِإنَّ اللَّ ُم اْلَجنَّ َأنَّ َلُھ َواَلُھْم ِب ُھْم َوَأْم َن َأْنُفَس
َآِن ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ َفَیْقُتُلوَن َوُیْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْیِھ َحقا ِفي التَّْوَراِة َواْلِإْنِجیِل َواْلُقْر

یمُ  َوَمْن َأْوَفى ِبَعْھِدِه ِمَن اللَِّھ َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْیِعُكُم  ﴾الَِّذي َباَیْعُتْم ِبِھ َوَذِلَك ُھَو اْلَفْوُز اْلَعِظ
  ]111:التوبة[

ُھ  ﴿وقال سبحانھ وتعالى  َوالَِّذیَن َھاَجُروا ِفي َسِبیِل اللَِّھ ُثمَّ ُقِتُلوا َأْو َماُتوا َلَیْرُزَقنَُّھُم اللَّ
رَّاِزِقیَن       ُر ال َو َخْی َھ َلُھ ًنا َوِإنَّ اللَّ ا َحَس یٌم    ِرْزًق َھ َلَعِل ْوَنُھ َوِإنَّ اللَّ ْدَخًلا َیْرَض ْدِخَلنَُّھْم ُم َلُی

  ]59, 58:الحج[ ﴾َحِلیٌم

الى ﴿  بحانھ وتع ال س َیْھِدیِھْم    وق اَلُھْم َس لَّ َأْعَم ْن ُیِض ِھ َفَل ِبیِل اللَّ ي َس وا ِف ِذیَن ُقِتُل َوالَّ
  ]6-4:محمد[ ﴾ْمَوُیْصِلُح َباَلُھْم َوُیْدِخُلُھُم اْلَجنََّة َعرََّفَھا َلُھ

  فضل الشھید في السنة

درجات            وبعد م وال د الحسنى لھ ى فضل شھداء ومزی ة عل ات الدال ن األی ر م ما ذك
وس         ت النف رًا ورغب رًا كثی ا وخی العلى فإن السنة الغراء قد أوضحت فضًال عظیم

  :المؤمنھ للقاء اهللا في مواطن الشھادة وتلك سعادة

ھ     –عن النبي  -علیھ السالم–فعن أمیر المؤمنین علي  لم أن ھ وس ھ وآل صلى اهللا علی
  :للشھید سبع درجات«قال 



ا   : فأول درجة من درجاتھ ھ م أن یرى منزلھ من الجنة قبل خروج نفسھ لیھون علی
  .بھ

ول    أن: والثانیة ة فتق د اهللا      : یبرز لھ زوجتھ من حور الجن ا عن ي اهللا فم ا ول أبشر ی
  .مما عند أھلكخیر لك 

ن     : والثالثة وه م وه وطیب لھ وكفن إذا خرجت نفسھ جاءتھ خزنة من الجنة فتولوا غس
  .طیب الجنة

  .أن ال یھون على مسلم خروج نفسھ مثلما یھون على الشھداء: والرابعة

كًا فیُ   : والخامسة رائحتھم    أنھ یبعث یوم القیامة وجرحھ یشخب مس رف الشھداء ب ع
  .یوم القیامة

  .الرحمن من الشھداء )1(أن لیس أقرب من عرش: السادسة

ة     : والسابعة ة الجن ون بتحف ة ویتحف أن لھم في ك لجمعة زورة فیحیون تحیة الكرام
  »)2(ھؤالء زوار اهللا: فیقولون

ظ  ي لف ال«وف بع خص د اهللا س ھید عن رى : للش ھ وی ن دم ة م ي أول دفع ھ ف ر ل یغف
ین  مقعد ه في الجنة ویحلى حلة اإلیمان ویزوج اثنتین وسبعین زوجة من الحور الع

ر    ذاب القب ن ع ار م ھ   ویج ى رأس ع عل ر ویوض زع األكب ؤمَّن الف ار   وی اج الوق ت
  »)1(الیاقوتة منھ خیر من الدنیا وما فیھا ویشفع في سبعین إنسانًا من أھل بیتھ

ي    س أن النب لم    –وعن أن ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ا  -ص ة      «ل ق دخل الجن ن أحد ی ا م م
ى أن یرجع        ھ یتمن ھید فإن ي األرض إال الش ا ف فیحب أن یرجع إلى الدنیا وأن لھ م

  »)2(فیقتل عشر مرات لما یرى من الكرامة

لم   –وعنھ  ھ وس ھ وآل ال   -صلى اهللا علی ي الشھداء      «ق ائھم یعن ابھم ودم وھم بثی زمل
مٍ  دم وریحھ            )3(فإنھ لیس من َكْل ون ال ھ ل دم لون ة ب وم القیام أتي ی بیل اهللا إال ی ي س ف

  »)4(ریح المسك

  ذم المتخاذلین عن الجھاد وذكر صفاتھم السیئة

ي    بعض    وقد جعل اهللا المتخلفن عن الجھاد من المنافقین الضالین ونكتف م ب ي ذمھ ف
  .أیات القرآن

ُروا    َیا َأیَُّھا الَِّذیَن فقد أمر المجاھدین بقولھ ﴿ اٍت َأِو اْنِف اْنِفُروا ُثَب َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم َف
  ]71:النساء[ ﴾َجِمیًعا

                                          

.یعني أقرب الناس لحكم اهللا ونیل رحمتھ ویؤمن من الفزع یوم القیامة )1(
في المجموع الشریف واإلمام ابو طالب في أمالیھ) ع(رواه اإلمام األعظم زید بن علي  )2(
.اخرجھ البخاري والترمذي وابن ماجة )1(
.اخرجھ ابن زنجویھ وابن حبان: في أمالیھ وھو في شمس األخبار للقرشي وفي تحقیقھ قال) ع(اخرجھ اإلمام ابو طالب  )2(
.بفتح الكاف وسكون الالم ھو الجرح: الكلم )3(
حسن : الترمذي وقالوفي شمس األخبار وأخرجھ النسائي والبزار وأبوداود الطیالسي وأحمد والدارمي و) ع(اخرجھ ابو العباس الحسني  )4(

ھكذا في التحقیق باختصار. صحیح وابن ماجھ وابن حبان والحاكم في المستدرك والضیاء في المختارة



يَّ ِإْذ    ﴿ثم قال بعدھا  ُھ َعَل َم اللَّ َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن َلُیَبطَِّئنَّ َفِإْن َأَصاَبْتُكْم ُمِصیَبٌة َقاَل َقْد َأْنَع
اَبكُ   ِئْن َأَص ُھ          َلْم َأُكْن َمَعُھْم َشِھیًدا َوَل َنُكْم َوَبْیَن ْن َبْی ْم َتُك َأْن َل وَلنَّ َك ِھ َلَیُق َن اللَّ ٌل ِم ْم َفْض

  ]73, 72:النساء[ ﴾َمَودٌَّة َیا َلْیَتِني ُكْنُت َمَعُھْم َفَأُفوَز َفْوًزا َعِظیًما

و   وز فھ وى الف ر دع ؤمنین یظھ ھادة للم ت الش اد إذا وقع ن الجھ ل ع رى المتثاق فت
  ذ لم اكن معھم شھیداإقد أنعم اهللا علي : یقول

  !ھل یحمد أنھ لم یكن شھیدا؟

  .النعمة العظمى في الشھادة في الفوز بالجنة

  !!وسخریھ بھ كأنھ یقال لھ علي ما تفرح أنك لم تكن مع الشھداءوھذا استھزأ 

َأْرِض       ﴿وقال سبحانھ وتعالى  ى اْل اَقْلُتْم ِإَل ِھ اثَّ ِبیِل اللَّ ي َس َما َلُكْم ِإَذا ِقیَل َلُكُم اْنِفُروا ِف
ا َتْنِفُروا َأَرِضیُتْم ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِمَن اْلَآِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِفي اْلَآِخَرِة ِإلَّا َقِلیٌل ِإلَّ

َذاًبا َأِلی   ذِّْبُكْم َع ْيٍء       ُیَع لِّ َش ى ُك ُھ َعَل ْیًئا َواللَّ رُّوُه َش ا َتُض َرُكْم َوَل ا َغْی َتْبِدْل َقْوًم ا َوَیْس ًم
  ]39, 38:التوبة[ ﴾َقِدیٌر

ْیِھُم          وقال اهللا تعالى  َدْت َعَل ْن َبُع اتََّبُعوَك َوَلِك ًدا َل َفًرا َقاِص ا َوَس ا َقِریًب اَن َعَرًض ﴿َلْو َك
ُم ِإنَّ           ُھ َیْعَل ُھْم َواللَّ وَن َأْنُفَس ْم ُیْھِلُك ا َمَعُك َتَطْعَنا َلَخَرْجَن ِو اْس ِھ َل َیْحِلُفوَن ِباللَّ ْم  الشُّقَُّة َوَس ُھ

  ]42:التوبة[َلَكاِذُبوَن﴾ 

بََّطُھْم           ﴿ى وقال تعال اَثُھْم َفَث ُھ اْنِبَع ِرَه اللَّ ْن َك دًَّة َوَلِك ُھ ُع دُّوا َل ُروَج َلَأَع ْو َأَراُدوا اْلُخ َوَل
اَلُكْم           ُعوا ِخَل ا َوَلَأْوَض ا َخَباًل ْم ِإلَّ ا َزاُدوُك یُكْم َم وا ِف ْو َخَرُج َوِقیَل اْقُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدیَن َل

  ]47, 46:التوبة[ ﴾یُكْم َسمَّاُعوَن َلُھْم َواللَُّھ َعِلیٌم ِبالظَّاِلِمیَنَیْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة َوِف

﴿َوِمْنُھْم َمْن َیُقوُل اْئَذْن ِلي َوَلا َتْفِتنِّي َأَلا ِفي اْلِفْتَنِة َسَقُطوا َوِإنَّ َجَھنََّم ویقول اهللا عنھم 
ْؤُھمْ  َنٌة َتُس ْبَك َحَس اِفِریَن ِإْن ُتِص ٌة ِباْلَك ْذَنا   َلُمِحیَط ْد َأَخ وا َق یَبٌة َیُقوُل ْبَك ُمِص َوِإْن ُتِص

  ]50, 49:التوبة[َأْمَرَنا ِمْن َقْبُل َوَیَتَولَّْوا َوُھْم َفِرُحوَن﴾ 

یھم     الى عل ا            ﴿یجیب اهللا سبحانھ وتع َو َمْوَلاَن ا ُھ ُھ َلَن َب اللَّ ا َكَت ا َم یَبَنا ِإلَّ ْن ُیِص ْل َل ُق
ُن       َنَیْیِن َوَنْح َدى اْلُحْس ا ِإْح ا ِإلَّ وَن ِبَن ْل َتَربَُّص ْل َھ وَن ُق ِل اْلُمْؤِمُن ِھ َفْلَیَتَوكَّ ى اللَّ َوَعَل

ِدِه َأ ْن ِعْن َذاٍب ِم ُھ ِبَع یَبُكُم اللَّ ْم َأْن ُیِص َربَُّص ِبُك ْم َنَت ا َمَعُك وا ِإنَّ ِدیَنا َفَتَربَُّص ْو ِبَأْی
  ]52, 51:التوبة[ ﴾ُمَتَربُِّصوَن

ھ     فھم اهللا بقول ن وص ذبون م اد ویك ن الجھ اذلون ع ذین یتخ افقین ال ن المن  وم
ُدو          ﴿ ْو َیِج وَن َل ْوٌم َیْفَرُق نَُّھْم َق ْنُكْم َوَلِك ْم ِم ا ُھ ْنُكْم َوَم ْم َلِم ًأ َأْو  َوَیْحِلُفوَن ِباللَِّھ ِإنَُّھ َن َمْلَج

  ]57, 56:التوبة[ ﴾َمَغاَراٍت َأْو ُمدََّخًلا َلَولَّْوا ِإَلْیِھ َوُھْم َیْجَمُحوَن

﴿َیْحِلُفوَن َلُكْم ِلَتْرَضْوا َعْنُھْم َفِإْن َتْرَضْوا َعْنُھْم َفِإنَّ اللََّھ َلا َیْرَضى ویقول اهللا سبحانھ 
  ]96:التوبة[َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقیَن﴾ 

﴿ُقْل َلْن َیْنَفَعُكُم اْلِفَراُر ِإْن َفَرْرُتْم وذم اهللا أولئك المنافقین الخائفین على حیاتھم بقولھ 
ِھ ِإْن            َن اللَّ ُمُكْم ِم ِذي َیْعِص ْن َذا الَّ ْل َم ا ُق ا َقِلیًل وَن ِإلَّ ا ُتَمتَُّع ِمَن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َوِإًذا َل

یًرا﴾          َأَراَد ِبُكْم ُسوًءا َأْو َأَر ا َنِص ا َوَل ِھ َوِلی ْن ُدوِن اللَّ ْم ِم ُدوَن َلُھ ا َیِج ًة َوَل اَد ِبُكْم َرْحَم
  ]17, 16:األحزاب[



یعرف بلغ الحال بالمنافق الذي یرید التمتع بالحیاة الدنیا ال األخرة أن یتمنى أنھ ال 
ال اهللا              م یعرف اإلسالم ق و ل د ول ن بع ا م ھ ینظر إلیھ ى أن ل یتمن احدًا من الناس ب

ْن    سبحانھ وتعالى  َأُلوَن َع َأْعَراِب َیْس ﴿َوِإْن َیْأِت اْلَأْحَزاُب َیَودُّوا َلْو َأنَُّھْم َباُدوَن ِفي اْل
  ]20:األحزاب[﴾ َأْنَباِئُكْم َوَلْو َكاُنوا ِفیُكْم َما َقاَتُلوا ِإلَّا َقِلیًلا

  ﴿َفالنَّاُر َمْوِعُدُه﴾والقرآن الكریم یكشف حالھم وشبھھم وكل من خذل عن الجھاد 

  ونكتفي بھذا القدر من األدلة ھنا وهللا الحمد

ذبًا   ا        والمنافقون كثیر واإلعتذار ك ُدوَن ِإلَّ ْوَرٍة ِإْن ُیِری َي ِبَع ا ِھ ْوَرٌة َوَم ا َع ﴿ِإنَّ ُبُیوَتَن
  ]13:األحزاب[ ِفَراًرا﴾

ٌة        نََّم َلُمِحیَط َقُطوا َوِإنَّ َجَھ ِة َس ي اْلِفْتَن ا ِف ي َأَل ا َتْفِتنِّ ي َوَل َذْن ِل وُل اْئ ْن َیُق ْنُھْم َم ﴿َوِم
  ]49:التوبة[ ِباْلَكاِفِریَن﴾

  معرفة اهللا ضد كل سخریة وسذاجة

ة  اع  , تضل سخریة تحتاج العقول وتغطي علیھا باألغلف ك السخری   واإلقتن ل تل ة بمث
  .والسذاجة مؤدیة إلى الكسل وحب الدنیا الدنیة والفتور والھالك

ن تستطیع          ان ل ة الجور والطغی ال أئم ك وإن اقتنعت بقت تلك السخریة تتمثل في أن
ددٍ        رة ع وة وكث ن ق ون م ا یملك یھم لم و       اإلنتصار عل زاد فل ة ال ي الرجال وإمكانی ف

ك     –المروجین للسخریة محال   وھو عند -كنت ستنتصر  یس علی اخرج ول ذا  ف وبھ
  .یعدون أنفسھم نصحاء

ُعُروَن﴾        فال تغتر بھم  ا َیْش ْن َل ُدوَن َوَلِك ُم اْلُمْفِس ْم ُھ ا ِإنَُّھ ِلُحوَن َأَل  ﴿َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْص
  ]12, 11:البقرة[

  .وإذا كان قائل ھذه السخافة یعتقد ما یلقیھ نصیحة فلیعتقد في اهللا

الخ من أمور ھذه ....رخائنا , معاشاتنا, قطع أرزاقنا -كمجاھدین–إنك تھول علینا 
  .الدنیا

  لك كل اإلعتقادولتعتقد ذ. وأنت ال تعرف أن اهللا ھو الرازق؟ بلى

  ]19:الحشر[ ﴾َنُسوا اللََّھ َفَأْنَساُھْم َأْنُفَسُھْم﴿ ]67:التوبة[﴿َنُسوا اللََّھ َفَنِسَیُھْم﴾ 

  -:وتعظمھ تأمل فیما یليلتعرف اهللا 

  ]88:المؤمنون[ ﴾ُقْل َمْن ِبَیِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء﴿

  ]17:النحل[ ﴾َأَفَمْن َیْخُلُق َكَمْن َلا َیْخُلُق َأَفَلا َتَذكَُّروَن﴿

َغْیُر اللَِّھ َیْأِتیُكْم  ُقْل َأَرَأْیُتْم ِإْن َأَخَذ اللَُّھ َسْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم َوَخَتَم َعَلى ُقُلوِبُكْم َمْن ِإَلٌھ﴿
  ]46:األنعام[ ﴾ِبِھ

  ]12:الحج[ ﴾َیْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّھ َما َلا َیُضرُُّه َوَما َلا َیْنَفُعُھ َذِلَك ُھَو الضََّلاُل اْلَبِعیُد ﴿

  ]61:الحج[ ﴾َذِلَك ِبَأنَّ اللََّھ ُیوِلُج اللَّْیَل ِفي النََّھاِر َوُیوِلُج النََّھاَر ِفي اللَّْیِل﴿



  ]64:الحج[ ﴾َلُھ َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َوِإنَّ اللََّھ َلُھَو اْلَغِنيُّ اْلَحِمیُد﴿

  ]66:الحج[ ﴾َوُھَو الَِّذي َأْحَیاُكْم ُثمَّ ُیِمیُتُكْم ُثمَّ ُیْحِییُكْم ِإنَّ اْلِإْنَساَن َلَكُفوٌر﴿

ي    ﴿وكرر اهللا تعالى ثبوت إنزال المطر منھ  َكنَّاُه ِف َدٍر َفَأْس َوَأْنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَق
ْم          اٍب َلُك ٍل َوَأْعَن ْن َنِخی اٍت ِم ِھ َجنَّ ْم ِب ْأَنا َلُك اْلَأْرِض َوِإنَّا َعَلى َذَھاٍب ِبِھ َلَقاِدُروَن َفَأْنَش

  ]19, 18:المؤمنون[ ﴾ِفیَھا َفَواِكُھ َكِثیَرٌة َوِمْنَھا َتْأُكُلوَن

  .ن ذلك بید اهللا ال بأیدیھمفترى أ

  ]78:المؤمنون[ ﴾َوُھَو الَِّذي َأْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواْلَأْبَصاَر َواْلَأْفِئَدَة َقِلیًلا َما َتْشُكُروَن﴿

ْن         ﴿ ْل َم َذكَُّروَن ُق ا َت ْل َأَفَل ِھ ُق َیُقوُلوَن ِللَّ وَن َس ُقْل ِلَمِن اْلَأْرُض َوَمْن ِفیَھا ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُم
ِدِه      ْن ِبَی ْل َم وَن ُق َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم َسَیُقوُلوَن ِللَِّھ ُقْل َأَفَلا َتتَُّق

َأنَّى      َمَلُكوُت ُكلِّ ْل َف ِھ ُق َیُقوُلوَن ِللَّ َشْيٍء َوُھَو ُیِجیُر َوَلا ُیَجاُر َعَلْیِھ ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن َس
  ]89-84:المؤمنون[ ﴾ُتْسَحُروَن

وَن َأْم َلھُ   ﴿ ْم ُمْعِرُض ْم ُقْل َمْن َیْكَلُؤُكْم ِباللَّْیِل َوالنََّھاِر ِمَن الرَّْحَمِن َبْل ُھْم َعْن ِذْكِر َربِِّھ
َحُبونَ      ا ُیْص ْم ِمنَّ ا ُھ ِھْم َوَل َر َأْنُفِس َتِطیُعوَن َنْص ا َیْس ا َل ْن ُدوِنَن َنُعُھْم ِم ٌة َتْم  ﴾َآِلَھ

  ]43, 42:األنبیاء[

  ]58:الذاریات[ ﴾ِإنَّ اللََّھ ُھَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتیُن﴿

َو  َما َیْفَتِح اللَُّھ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفَلا ﴿ ُمْمِسَك َلَھا َوَما ُیْمِسْك َفَلا ُمْرِسَل َلُھ ِمْن َبْعِدِه َوُھ
  ]2:فاطر[ ﴾اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم

اد  , ترى أن كل شيء بید اهللا و الق و      فاهللا ھو الرازق ھ ادي ھ و الھ و الناصر ھ ر ھ
  الحكیم

  , و المدبر بیده ملكوت السماوات واألرض وما بینھماھ

  .الجبارھو القوي المتعالي 

ي     . ئ إلى قدرتھ وعظمتھفلنستمسك بحبلھ ونلتج د ف ھ ونجاھ ره وأحكام ولننغذ أوام
  .إذا كنت مع اهللا كان اهللا معك. وإن كان ما كان,, سبیلھ

  !!؟»أفأمنوا مكر اهللا«

  من ھو الضار النافع؟ ھو اهللا

ى   ئ إل حد  أ تمسك بھ إذًا فتلك نعمُھ علیك ظاھرة سابغة النشرك باهللا أحدا وال نلتج
  .أبدا إنما الرجوع واإلستجاره إلى من بیده الحول والقوة إلى الخالق المنعم

َن        ﴿تمسك باهللا  َك ِإًذا ِم َت َفِإنَّ ِإْن َفَعْل رَُّك َف ا َیُض َك َوَل َوَلا َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّھ َما َلا َیْنَفُع
َف   ا َكاِش رٍّ َفَل ُھ ِبُض َك اللَّ اِلِمیَن َوِإْن َیْمَسْس ا َرادَّ  الظَّ ٍر َفَل ِرْدَك ِبَخْی َو َوِإْن ُی ا ُھ ُھ ِإلَّ َل

  ]107, 106:یونس[ ﴾ِلَفْضِلِھ

َتْوَدَعَھا   والقائل ﴿ َتَقرََّھا َوُمْس ُم ُمْس  ﴾َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َعَلى اللَِّھ ِرْزُقَھا َوَیْعَل
  ]6:ھود[



نْ     ﴿ اُء ِم ْن َیَش رِّْزَق ِلَم ُط ال ُھ َیْبُس یمٌ       اللَّ ْيٍء َعِل لِّ َش َھ ِبُك ُھ ِإنَّ اللَّ ِدُر َل اِدِه َوَیْق  ﴾ِعَب
  ]62:العنكبوت[

  النصر والمدد اإللھي

ي        عى ف ن س ل م د ك ادي ونجاھ ھ ونع زم أحكام ھ ونلت ع أیات نعرف اهللا ونّتب إذًا س
ن   راب دی ام اهللا    ,اهللاخ اعة أحك ي إض ُدوِّي      ف ُذوا َع ا َتتَِّخ وا َل ِذیَن َآَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ ﴿َی

اَء﴾  ُدوَُّكْم َأْوِلَی ةالممتح[َوَع ل  ]1:ن اقرأ وتأم رآن ف ي الق ادات ف ودة والمع ات الم وآی
  .وطبق والتزم

ریك هللا    دًا ال ش ًا واح ھ رب ا ب ى اهللا وأمن ا إل إذا رجعن ھ  , ف ا یلقی نعرف أن م ا س ھن
  .بنصیحةالمنافقون سذاجھ ولیست 

الل وإال     ي الض وھم ف إن أجبتم م ف یقطع أرزاقك وم س الم الغش دوكم الظ ون ع یقول
م       ل ھ بھ ھؤالء ب ا أش ذھبوا إلى عدوكم فقالوا إقطعوا رواتبھم وسیعودون إلیكم وم

ى          ﴿فیما حكا اهللا عنھم ھم  ِھ َحتَّ وِل اللَّ َد َرُس ْن ِعْن ى َم وا َعَل ا ُتْنِفُق وَن َل ُھُم الَِّذیَن َیُقوُل
  ]7:المنافقون[ ﴾َیْنَفضُّوا

ي      یھم ف ب عل الى یجی ة ربنا تع ائًال    اآلی َأْرِض     نفسھا ق َماَواِت َواْل َزاِئُن السَّ ِھ َخ ﴿َوِللَّ
  ]7:المنافقون[َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقیَن َلا َیْفَقُھوَن﴾ 

و             افقون ھ ھ المن ا یقول أن م تیقن ب یقتنع ویس رازق فس ك ال و المال م أن اهللا ھ فمن فھ
  هللا ولرسولھ ولإلسالم وأنصارهحرب 

ھ   فھم اهللا بقول ذلك وص وَن﴾   ول ى ُیْؤَفُك ُھ َأنَّ اَتَلُھُم اللَّ َذْرُھْم َق ُدوُّ َفاْح ُم اْلَع  ﴿ُھ
  ]4:المنافقون[

د اإلسالم   العون     , إذًا فاهللا قد عرفنا مكر ھؤالء وضالالتھم وأم ھ بالنصر ب د أھل أم
  والمحاربین لإلسالم والمسلمینمنھ تعالى والتوفیق واإلضاعة ألعداء الدین 

  !وعلى من؟!! وممن؟! لمن؟ والمدد! النصر بید من؟

ال یغتر بھا وبھم مؤمن عرف اهللا تعالى وإذا كان ما ذكرناه من شبھ المنافقین التي 
افقین  ف       فلنوضح البیان أكثر في دعوى المن رة وحلی دد والكث ف الع أن النصر حلی

ر     وذلك لع.. السیطرة الظالمة والقوة ل الخی الخیر ك دم اإلیمان باهللا وبالیوم األخر ف
الى والنصر         وة اهللا سبحانھ وتع وة ق دین والق ة ال في الجھاد في سبیل اهللا ورفع رای

  بید اهللا ولنورد األدلة القرآنیة القاطعة بذلك

دُّْنَیا    قال اهللا سبحانھ ﴿ ي ال ُھ ِف َبٍب    َمْن َكاَن َیُظنُّ َأْن َلْن َیْنُصَرُه اللَّ ُدْد ِبَس َآِخَرِة َفْلَیْم َواْل
  ]15:الحج[ ﴾ِإَلى السََّماِء ُثمَّ ِلَیْقَطْع َفْلَیْنُظْر َھْل ُیْذِھَبنَّ َكْیُدُه َما َیِغیُظ

یس       ده فل ن عن فقد جعل اهللا تعالى أن من لم یعتقد أن اهللا ھو الناصر وأن النصر م
ذي را       یظ ال ن الغ ل ویشنق نفسھ م ھ     علیھ إال أن یشد الحب ى أن ھ والمعن ى قلب ن عل

ھ  یس ل ول         ل ا یق الى اهللا عم ن اهللا تع یس م ر ل ى أن النص رفھ إل ان یص أي برھ
  .الظالمون



  فالناصر اهللا والنصر من عنده

ھ      ن مع الوت وم ن ط ھ ع بحانھ ب ر اهللا س ا أخب ى م ْوَم   وكف ا اْلَی َة َلَن ا َطاَق اُلوا َل ﴿َق
َرًة    ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاَل الَِّذیَن  ًة َكِثی ْت ِفَئ َیُظنُّوَن َأنَُّھْم ُمَلاُقو اللَِّھ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِلیَلٍة َغَلَب

  ]249:البقرة[ ِبِإْذِن اللَِّھ َواللَُّھ َمَع الصَّاِبِریَن﴾

ًا أن        ون یقین ذین یعلم م ال ھ وھ ون بلقائ فالمیقنون ھم الذین عرفوا اهللا ھم الذین یوقن
ى  الى      النصر من عند اهللا لیس عل دھم اهللا تع ذلك أی رة ول ِھ    الكث ِإْذِن اللَّ وُھْم ِب ﴿َفَھَزُم

  ]251:البقرة[َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت﴾ 

ارِ ﴿وقال اهللا تعالى  آل [ ﴾َواللَُّھ ُیَؤیُِّد ِبَنْصِرِه َمْن َیَشاُء ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلُأوِلي اْلَأْبَص
  ]13:عمران

ُرونَ   َلْن وقال عز وجل ﴿ ا ُیْنَص مَّ َل  ﴾َیُضرُّوُكْم ِإلَّا َأًذى َوِإْن ُیَقاِتُلوُكْم ُیَولُّوُكُم اْلَأْدَباَر ُث
  ]111:آل عمران[

بحانھ ﴿ ال س وَن    وق ا َیْعَمُل َھ ِبَم ْیًئا ِإنَّ اللَّ ُدُھْم َش رُُّكْم َكْی ا َیُض وا َل ِبُروا َوَتتَُّق َوِإْن َتْص
  ]120:آل عمران[ ﴾ُمِحیٌط

ُكُرونَ          ﴿ ھوقال سبحان  ْم َتْش َھ َلَعلَُّك اتَُّقوا اللَّ ٌة َف ُتْم َأِذلَّ ْدٍر َوَأْن ُھ ِبَب َرُكُم اللَّ ْد َنَص آل [ ﴾َوَلَق
  ]123:عمران

  ]126:آل عمران[ ﴾َوَما النَّْصُر ِإلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّھ اْلَعِزیِز اْلَحِكیِموقال تعالى ﴿

الى ﴿ بحانھ وتع ال س ْرُكُم وق ِذي  ِإْن َیْنُص ْن َذا الَّ ُذْلُكْم َفَم ْم َوِإْن َیْخ َب َلُك ا َغاِل ُھ َفَل اللَّ
  ]160:آل عمران[ ﴾َیْنُصُرُكْم ِمْن َبْعِدِه َوَعَلى اللَِّھ َفْلَیَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن

  ]10:األنفال[ ﴾َوَما النَّْصُر ِإلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ َعِزیٌز َحِكیٌموقال سبحانھ ﴿

َھ       وقال سبحانھ وتعالى ﴿ نَّ اللَّ َت َوَلِك َت ِإْذ َرَمْی ا َرَمْی َتَلُھْم َوَم َفَلْم َتْقُتُلوُھْم َوَلِكنَّ اللََّھ َق
  ]17:األنفال[ ﴾َرَمى َوِلُیْبِلَي اْلُمْؤِمِنیَن ِمْنُھ َبَلاًء َحَسًنا ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َعِلیٌم

دًا   ًا ومرش الى معلم ال تع داوق ا ومؤی اْثُبُتوا  ﴿ لن ًة َف ُتْم ِفَئ وا ِإَذا َلِقی ِذیَن َآَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
ُلوا         اَزُعوا َفَتْفَش ا َتَن وَلُھ َوَل َھ َوَرُس وا اللَّ وَن َوَأِطیُع ْم ُتْفِلُح ًرا َلَعلَُّك َھ َكِثی ُروا اللَّ َواْذُك

  ]46, 45:األنفال[ ﴾َوَتْذَھَب ِریُحُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّھ َمَع الصَّاِبِریَن

بحانھ ﴿  ال اهللا س وِبِھمْ       وق ْیَن ُقُل َف َب اْلُمْؤِمِنیَن َوَألَّ ِرِه َوِب َدَك ِبَنْص ِذي َأیَّ َو الَّ  ﴾ُھ
  ]63, 62:األنفال[

د      ین النصر المؤی ع ﴿   وقال اهللا سبحانھ یب دد الینف ھ وأن الع ي     من ُھ ِف َرُكُم اللَّ ْد َنَص َلَق
ْیُكُم         َمَواِطَن َكِثیَرٍة َوَیْوَم ُحَنْی اَقْت َعَل ْیًئا َوَض ْنُكْم َش ِن َع ْم ُتْغ َرُتُكْم َفَل ْتُكْم َكْث ٍن ِإْذ َأْعَجَب

ى       وِلِھ َوَعَل ى َرُس ِكیَنَتُھ َعَل ُھ َس َزَل اللَّ مَّ َأْن ْدِبِریَن ُث ُتْم ُم مَّ َولَّْی ْت ُث ا َرُحَب َأْرُض ِبَم اْل
ا َوعَ     ْم َتَرْوَھ وًدا َل َزَل ُجُن ْؤِمِنیَن َوَأْن اِفِرینَ   اْلُم َزاُء اْلَك َك َج ُروا َوَذِل ِذیَن َكَف  ﴾ذََّب الَّ

  ]26, 25:التوبة[

ُز           وقال سبحانھ ﴿  َو اْلَعِزی اُء َوُھ ْن َیَش ُر َم ِھ َیْنُص ِر اللَّ وَن ِبَنْص َرُح اْلُمْؤِمُن ٍذ َیْف َوَیْوَمِئ
  ]5, 4:الروم[ ﴾الرَِّحیُم



  ]47:الروم[ ﴾اْلُمْؤِمِنیَنَوَكاَن َحقا َعَلْیَنا َنْصُر وقال جل وعال ﴿

ِدیرٌ وقال سبحانھ وتعالى ﴿  ﴾ُأِذَن ِللَِّذیَن ُیَقاَتُلوَن ِبَأنَُّھْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللََّھ َعَلى َنْصِرِھْم َلَق
  ]39:الحج[

  ]40:الحج[ ﴾َوَلَیْنُصَرنَّ اللَُّھ َمْن َیْنُصُرُه ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌزوقال سبحانھ ﴿

ُھ       سلطانھ ﴿ وقال عز َرنَُّھ اللَّ ِھ َلَیْنُص َي َعَلْی مَّ ُبِغ ِھ ُث َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِبِمْثِل َما ُعوِقَب ِب
  ]60:الحج[ ﴾ِإنَّ اللََّھ َلَعُفوٌّ َغُفوٌر

ل       ى ویغف ات اهللا سینسى أو یتناس ن آی كفى بھذه األیات الكریمة فالمنافق المبتعد ع
ھ  وارع القاطع ذه الق ن ھ ل ع دین فأو یتغاف داء ال د أع أن یجاھ ھ ب ر اهللا نبی ذلك أم ل

  ]52:الفرقان[ ﴾َوَجاِھْدُھْم ِبِھ ِجَھاًدا َكِبیًرا﴿بالقرآن فقال جل وعال 

ى اهللا         الرجوع إل ن ب وم األخر وأیق د اهللا والی ن یری ھذا ھو الدین ھو اإلسالم ھو لم
  ]198:آل عمران[﴾ِلْلَأْبَراِرَوَما ِعْنَد اللَِّھ َخْیٌر ﴿ب الفوز بالجنة والنجاة من الناروطل

  الخاتمة

اب      یمن كت ان ویھ ائر األدی ال جرم أنھا الحقیقة وأن دعوة اإلسالم لن تسود على س
ي      ة الت ك الحقیق ذا   اهللا على كل كتاب وقانون إال إذا تمسكنا بتل ًا ھ  ...ضّمناھا مؤلف

  .تلك ُأخّي سعادة ما بعدھا سعادة ونجاة من النار وفوز بجنة عدن التي وعد ربي

ان    یدة إال باإلیم دیدة رش ا س لیمة وطریقتن ا س ة وأفكارن ا حقیق ون آمالن ن تك ن ول ل
  الكامل بالیوم األخر

ا   یم شرابھا   إذا كنت مؤمن بالیوم األخر وشدتھ والنار خزیھ ا وحم لین   ولھیبھ وغس
ل   یبھا محاطة بسرادقھا وذلكموحر لھ, طعامھا ول المھی ا    ,ھو الھ ك تراھ ین  وكأن ب

  ھناك ستنجح في عملك في أداء مھمتك, یدیك

وَّاَك           ﴿فاهللا سبحانھ یقول لك  َك َفَس ِذي َخَلَق ِریِم الَّ َك اْلَك رََّك ِبَربِّ ا َغ اُن َم ا اْلِإْنَس ا َأیَُّھ َی
و   , رورما ھو سبب الغ  ]8-6:اإلنفطار[ ﴾َفَعَدَلَك ِفي َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك ا ھ م

ك؟   ادة رب ك؟       ! الشيء الذي صرفك عن عب ذي أنساك طاعة رب يء ال ا الش و  م وھ
انع المعطي         رازق الباسط الم ك ال الق ل م       الخ م لك ھ ربك ا اإلنسان یبیت ـ السبب أیھ

  ]9:اإلنفطار[﴿َكلَّا َبْل ُتَكذُِّبوَن ِبالدِّیِن﴾ فیقول سبحانھ 

  وغركم وصرفكم ھو تكذیبكم بیوم الدینالذي ألھاكم 

ھ  , عما بطشت بھ, لمت بھألنك إذا آمنت بیوم تسأل فیھ عما تك یت إلی ك  , عما مش ل
ٌد﴾       . كتاب خاص ٌب َعِتی ِھ َرِقی ا َلَدْی ْوٍل ِإلَّ ْن َق لطانھ     ]18:ق[﴿َما َیْلِفُظ ِم ال عز س وق

اَھا﴾ ﴿َماِل َھَذا اْلِكَتاِب َلا ُیَغاِدحاكیًا الحال عن الحسرة   ُر َصِغیَرًة َوَلا َكِبیَرًة ِإلَّا َأْحَص
  ]49:الكھف[

  ﴿ِإلَّا َأْحَصاَھا﴾ ﴿ِإلَّا َأْحَصاَھا﴾  ﴿ِإلَّا َأْحَصاَھا﴾ قف وتأمل لقولھ 

ًدا  ﴿ھناك تتحسر حینما تسمع الحقیقة   ﴾َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوَلا َیْظِلُم َربَُّك َأَح
  ]49:الكھف[



ْن      اسمع الحكمة من حكیم حكاھا لنا الحكیم العلیم  ٍة ِم اَل َحبَّ ُك ِمْثَق ا ِإْن َت ﴿َیا ُبَنيَّ ِإنََّھ
َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّماَواِت َأْو ِفي اْلَأْرِض َیْأِت ِبَھا اللَُّھ ِإنَّ اللََّھ َلِطیٌف 

  ]16:لقمان[َخِبیٌر﴾ 

اَل        ﴿تعال یقول واهللا ربنا الكبیر الم ْل ِمْثَق ْن َیْعَم َرُه َوَم ًرا َی اَل َذرٍَّة َخْی ْل ِمْثَق َفَمْن َیْعَم
  ]8, 7:الزلزلة[ ﴾َذرٍَّة َشرا َیَرُه

  !!فماذا سنقول؟, وإذا كانت الذرة ھي ما ال یمكن رؤیتھا بالعین المجردة

ِذُروَن﴾    صمت اللسان  وقد ْم َفَیْعَت ْؤَذُن َلُھ , 35:المرسالت [﴿َھَذا َیْوُم َلا َیْنِطُقوَن َوَلا ُی
36[  

اُنوا     وشھود ربك علیك جوارحك  ا َك ْم ِبَم ِدیِھْم َوَأْرُجُلُھ ﴿َیْوَم َتْشَھُد َعَلْیِھْم َأْلِسَنُتُھْم َوَأْی
  ]24:النور[َیْعَمُلوَن﴾ 

ٍة  َوَجاَءْت ﴿وشھود ربك علیك مالئكتھ  ُكلُّ َنْفٍس َمَعَھا َساِئٌق َوَشِھیٌد َلَقْد ُكْنَت ِفي َغْفَل
  ]22, 21:ق[ ﴾ِمْن َھَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَیْوَم َحِدیٌد

  ربنا ربنا یا اللھم ارحم اللھم ارحمنا یا, سلم سلم ماللھ

  :دار الفناء فتذكر معيفل عن یوم القیامة وأھوالھ بحطام إذا كنت تنسى أو تتغا

  من خلقك من العدم؟

ق       م خل م مضغھ ث ھ ث م علق ة ث ت نطف ن أوجدك وسوَّاك وأن ى   م ك عظامك وكس ل
  العظام لحما

امَ        ْوَنا اْلِعَظ ا َفَكَس َغَة ِعَظاًم ا اْلُمْض َغًة َفَخَلْقَن َة ُمْض  ﴿ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَق
  ]14:المؤمنون[َلْحًما ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا َآَخَر َفَتَباَرَك اللَُّھ َأْحَسُن اْلَخاِلِقیَن﴾ 

لم  –لى رسول اهللا روي أن النظر بن الحارث جاء إ ھ وس ي   -صلى اهللا علیھ وآل وف
ذه  : ثم قال یا محمد, یده عظام رجل میَّت بالیة ففتھا بیده فإذا ھي رمیم من یحیي ھ

یم ي رم ام وھ ك . العظ الج ذل رآن یع ى الق ر إل ائًال  انظ ا﴾ق ا َمَثًل َرَب َلَن ذه  ﴿َوَض بھ
د وجد       ﴾َوَنِسَي َخْلَقُھالعظام البالیھ ﴿ ا ق ذه فھیكلھ ا ھ دم وأم , نسي أنھ موجود من الع

  ]78:یس[ ﴾َقاَل َمْن ُیْحِیي اْلِعَظاَم َوِھَي َرِمیٌم﴿وماذا قال ھذا المغفل 

ھ  لطانھ علی ي عز س اب رب ٍق ﴿أج لِّ َخْل َو ِبُك رٍَّة َوُھ َأَھا َأوََّل َم ِذي َأْنَش ا الَّ ْل ُیْحِییَھ ُق
  ]4:القیامة[ ﴾َقاِدِریَن َعَلى َأْن ُنَسوَِّي َبَناَنُھَبَلى ﴿صدق اهللا  ]79:یس[ ﴾َعِلیٌم

ي  ذكر مع ي       ﴿أن اهللا : ت يِّ َوُیْحِی َن اْلَح َت ِم ِرُج اْلَمیِّ ِت َوُیْخ َن اْلَمیِّ يَّ ِم ِرُج اْلَح ُیْخ
  ]19:الروم[ ﴾اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَھا َوَكَذِلَك ُتْخَرُجوَن

وب     حان اهللا ینزل الماء على أرض میتةسب ب من حب فیحییھا ویخرج الزرع والح
  .میتة إن في ذلك آلیة

  ﴿َوَكَذِلَك ُتْخَرُجوَن﴾. وھذه آیة في خلقك یابن آدم كافیة تشاھدھا وتحتاج إلیھا



ن     تلطفات ربانیة عظیمة : تذكر معي ن م ال تك ك ف ویغرز الحكمة ویغرسھا في قلب
افلین بحانھ   , الغ ا س ول ربن ف یق مع كی ُب ﴿اس ًدى َأَیْحَس َرَك ُس اُن َأْن ُیْت  ﴾اْلِإْنَس

ام       ]36:القیامة[ د األنع ل أضل لفوائ ام ب ھكذا یعیش لیأكل ویشرب ویشتھي كاألنع
اة  وم        , ونفعھا في الحی اف مظل اب وال انتص ذھب دون حساب وال عق م یموت وی ث

ونَ  ﴿. كال. كال. من ظالم ْم َتْنِطُق ذاریات [ ﴾ِإنَُّھ َلَحقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّك ون    ]23:ال ف یك وكی
  !!طیھ؟سدى ویترك ھمال بعد العقل الذي ركب فیھ والنظر الثاقب الذي أع

  !ألن اإلنسان لم یفكر في إیجاد خلقھ كیف كان؟

ذََّكَر        َأَلْم َیُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُیْمَنى﴿ زَّْوَجْیِن ال ُھ ال َل ِمْن وَّى َفَجَع َق َفَس ُثمَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَل
  ]39-37:القیامة[ ﴾َواْلُأْنَثى

فھذا كاف ویكفي أقلَّھ واهللا أحكم حیث , أبعد ھذا كلھ ال تقتنع نفسك بالبعث للحساب
ْوَتى﴾    قال  َي اْلَم ى َأْن ُیْحِی ة [﴿َأَلْیَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَل ى !! ؟ ]40:القیام ا   , بل ى إن ربن بل

  على كل شيء قدیر 

ا         : تذكر معي رة وقصَّ علین ھ عب ام وجعل ة ع د مائ اه بع أن اهللا أمات عزیرًا ثم أحی
  ]122:النساء[ ﴾َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّھ ِقیًلا﴿ذلك أصدق الصادقین 

ِدیًثا﴿ ِھ َح َن اللَّ َدُق ِم ْن َأْص اء[ ﴾َوَم ي ]87:النس رفھا  ف ا وأش ب وأرفعھ دق الكت أص
قصھا   ]42:فصلت [﴿ َلا َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمْن َبْیِن َیَدْیِھ َوَلا ِمْن َخْلِفِھ ﴾ وأتمھا في كتاب 

م , وكم, وكم. عبرة وآیةوكفى بھا , اهللا سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم م , وك , وك
.....  

م معرضون           الیوم األخر وھ اهللا وب ان ب دعون اإلیم ن ی ون مم د اهللا أن تك , خف عب
ا     نعمل م ھ فس دقنا وقوع ذاب وص دة الع ا ش ا إذا اخفن ان ألنن و البرھ ل ھ ألن العم

  ]28:األنبیاء[ ﴾َوُھْم ِمْن َخْشَیِتِھ ُمْشِفُقوَن﴿یبعدنا عنھ 

  ]21:الرعد[ ﴾َوَیْخَشْوَن َربَُّھْم َوَیَخاُفوَن ُسوَء اْلِحَساِب﴿

  ]37:النور[ ﴾َیَخاُفوَن َیْوًما َتَتَقلَُّب ِفیِھ اْلُقُلوُب َواْلَأْبَصاُر﴿

  ]10:اإلنسان[ ﴾ِإنَّا َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َیْوًما َعُبوًسا َقْمَطِریًرا﴿

ال اهللا            ذلك ق ائھم ل ا أحب اهللا لق م كم اء ربھ وا لق ى أحب فجدوا في العمل وسعوا حت
ًدا﴾      ﴿َفَمْن تعالى  ِھ َأَح اَدِة َربِّ ِرْك ِبِعَب ا ُیْش اِلًحا َوَل  َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َربِِّھ َفْلَیْعَمْل َعَمًلا َص

  ]110:الكھف[

ي       ة ف ة للقیام ل المحب ذي جع فھذا الشرط بالعمل الصالح وإخالص العبادة هللا ھو ال
  ]89:النمل[﴿َوُھْم ِمْن َفَزٍع َیْوَمِئٍذ َآِمُنوَن﴾ نفوس المؤمنین حینما یبعثھم اهللا آمنین 

ُدوَن﴾    ُتْم ُتوَع ِذي ُكْن ْوُمُكُم الَّ َذا َی ُة َھ اُھُم اْلَمَلاِئَك َأْكَبُر َوَتَتَلقَّ َزُع اْل ُزُنُھُم اْلَف ا َیْح ﴿َل
  ]103:األنبیاء[

زَّ   َتَقاُموا َتَتَن وا       ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّھ ُثمَّ اْس ا َتْحَزُن اُفوا َوَل ا َتَخ ُة َألَّ ْیِھُم اْلَمَلاِئَك ُل َعَل
  ]30:فصلت[َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن﴾ 



ًة      ﴿ َبُروا َجنَّ ا َص َزاُھْم ِبَم ُروًرا َوَج َرًة َوُس اُھْم َنْض ْوِم َوَلقَّ َك اْلَی رَّ َذِل ُھ َش اُھُم اللَّ َفَوَق
ًرا  ًرا  َوَحِری ا َزْمَھِری ا َوَل ا َشْمًس َرْوَن ِفیَھ ا َی ِك َل ى اْلَأَراِئ ا َعَل یَن ِفیَھ  ﴾ُمتَِّكِئ

  ]13-11:اإلنسان[

تم            تلك ھي   ي تخ ر الت ن النك المعروف والنھي ع ر ب ي األم ق ف ي تتحق السعادة الت
  ...بالنصر والفرج أو بحسن المخرج ونیل الشھادة

  ..اة الفانیة یذھب عنك الحیاة الباقیةأو صراع الحی, أو ناسیًا, ال تكن غافًال

ل           ي ك ك ف ة نصب عینی ل لتحذر والجن ل عم ي ك البد أن تجعل النار بین عینیك ف
  .تعب والنصب وال, وال كدرفیھا  ھمَّ لتطمع وتسعد وترغب بحیاة ال عمل

  ]105:التوبة[ ﴾َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَیَرى اللَُّھ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُھ َواْلُمْؤِمُنوَن﴿

و ضد          ھ وانشروه فمن وقف ضده فھ وا عن فاستمسكوا بدین الھدایة والنجاة ودافع
راً    ان صغیرًا أم كبی ھ      , الدین ایًا ك دین وتطبیق ة ألحد إال بال ال حرم ي   ف ول اهللا ف یق

ي  اْھِبَطا ِمْنَھا َجِمیًعا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّا َیْأِت﴿كتابھ العزیز ألدم وإبلیس  َینَُّكْم ِمنِّ
ًة          ُھ َمِعیَش ِإنَّ َل ِري َف ْن ِذْك َرَض َع ْن َأْع َقى َوَم ُھًدى َفَمِن اتََّبَع ُھَداَي َفَلا َیِضلُّ َوَلا َیْش

یًرا   اَل  َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمى َقاَل َربِّ ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِص َق
  ]126-123:طھ[ ﴾َأَتْتَك َآَیاُتَنا َفَنِسیَتَھا َوَكَذِلَك اْلَیْوَم ُتْنَسىَكَذِلَك 

رعھ اهللا   ذي ش دین ال و ال ذا ھ ا﴾    ھ ِھ ُنوًح ى ِب ا َوصَّ دِّیِن َم َن ال ْم ِم َرَع َلُك ﴿َش
  ]13:الشورى[

ا أحل اهللا    أو وأما من یتخبط ویغّیر شرع اهللا ویعمل بالقوانین الوضعیة وال یحل م
َرُعوا  ﴿ما لم یأذن بھ اهللا فوجب جھاده والخروج علیھ فقد شرع اهللا  یحل ما حرم َش

  ]21:الشورى[ ﴾َلُھْم ِمَن الدِّیِن َما َلْم َیْأَذْن ِبِھ اللَُّھ

ھ   ا یفعل ل م ي الظالل فیجع د بعضھم ف ل یزی ف الشرع حالًال وشرعًا   ب ا یخل مم
  ]75:آل عمران[﴿َوَیُقوُلوَن َعَلى اللَِّھ اْلَكِذَب َوُھْم َیْعَلُموَن﴾ ودینًا كذبًا منھ وزورًا 

  ]103:المائدة[ ﴾َیْفَتُروَن َعَلى اللَِّھ اْلَكِذَب﴿

  ]93:األنعام[ ﴾َتُقوُلوَن َعَلى اللَِّھ َغْیَر اْلَحقِّ﴿

لطانھم     و س م وعل َك   ﴿ومما یغتر بھ اإلنسان كثرة أموالھم وأوالدھ ا ُتْعِجْب َواُلُھْم  َفَل َأْم
 ﴾اِفُروَنَوَلا َأْوَلاُدُھْم ِإنََّما ُیِریُد اللَُّھ ِلُیَعذَِّبُھْم ِبَھا ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَتْزَھَق َأْنُفُسُھْم َوُھْم َك

  ]55:التوبة[

آل [ ﴾َجَھنَُّم َوِبْئَس اْلِمَھاُد َلا َیُغرَّنََّك َتَقلُُّب الَِّذیَن َكَفُروا ِفي اْلِبَلاِد َمَتاٌع َقِلیٌل ُثمَّ َمْأَواُھْم﴿
  ]197, 196:عمران

ْزَداُدوا ِإثْ        ْم ِلَی ي َلُھ ا ُنْمِل ِھْم ِإنََّم ٌر ِلَأْنُفِس ْم َخْی ا  ﴿َوَلا َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َكَفُروا َأنََّما ُنْمِلي َلُھ ًم
  ]178:آل عمران[ َوَلُھْم َعَذاٌب ُمِھیٌن﴾

ل      تابع ال تكن ممن : أخي المؤمن ھ ب ھ وعزت م رفعت ذین ال یھمھ المحاربین للدین ال
  سیھم فتكن علیك حسرة یوم القیامةعزة سلطانھم وكرا



الھم ونصرتھم       وھل ینفعك الوالء لھم والھم وأفع ذت أق ا نف فھم سیتبرؤن منك حینم
ر   بدعوى أنھم الملوك وكل شيء بأیدیھم لئال تموت وتھلك أنت وأھلك واسمع لكثی

  ى حول ھؤالء الشركاء والتي نذكر بعضًا منھامن األیات وھي تمل

َبابُ        ﴿ ُم اْلَأْس ْت ِبِھ َذاَب َوَتَقطََّع وا َوَرَأُوا اْلَع ِذیَن اتََّبُع َن الَّ وا ِم ِذیَن اتُِّبُع رََّأ الَّ  ﴾ِإْذ َتَب
  ]166:البقرة[

ِبیَلا  ﴿ لُّوَنا السَّ ا َفَأَض اَدَتَنا َوُكَبَراَءَن ا َس ا َأَطْعَن ا ِإنَّ َذاِب  َربََّن َن اْلَع ْعَفْیِن ِم ْم ِض ا َآِتِھ َربََّن
  ]68, 67:األحزاب[ ﴾َواْلَعْنُھْم َلْعًنا َكِبیًرا

  


